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آغاز پیش ثبت نام سفر نوروزی عتبات

سازمان حج و زیارت از آغاز پیش ثبت نام سفرهای 
نوروزی عتبات عالیات از امروز خبر داد. به گزارش 
مهر، در اطالعیه سازمان حج آمده: برای ثبت نام 
گروههای اعزامی عتبات عالیات از تاریخ ۲۱ اسفند 
سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ خرداد سال ۱۳۹۵ پیش ثبت نام 
 اعزام های دوره مذکور از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه 
روز   ۱۶ ساعت  تا  و  شده  آغاز  ماه  بهمن   بیستم 

سه شنبه ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

 مردم منتظر سبد کاال نباشند

سفره  سر  بر  تا  بود  قرار  که  ای  وعده  کاال  سبد 
این  باشد  غذایی  امنیت  ایجاد  هدف  با  نیازمندان 
روزها در بی خبری مطلق به سر می برد به طوری 
ورطه  به  کاال  سبد  توزیع  طرح  شد  موجب  که 
فراموشی سپرده شود. یک منبع آگاه در گفتگو با 
سبد  توزیع  در خصوص  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
کاال در سال جاری گفت: اکنون دولت اعتبار الزم 

برای ارائه سبد کاال را ندارد. 

  اعالم عیدی کارمندان دولت

به گزارش عصرایران،  هیئت دولت به ریاست دکتر 
روحانی رئیس جمهوری، پاداش پایان سال ۱۳۹۴ 
کارکنان دولت را مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار 
ریال تعیین کرد. هیئت دولت مقرر کرد که کارکنان 
دارند،  کار  به  اشتغال  تمام وقت  به طور  دولت که 
مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال به نسبت مدت 
خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۴ به عنوان عیدی در 

بهمن دریافت نمایند.

 واریز عیدی فرهنگیان در بهمن ماه

وزیر  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  بطحایی 
آموزش و پرورش در گفتگو با فارس، در خصوص 
عیدی  گفت:  فرهنگیان،  عیدی  واریز  زمان 
با  پرورش همزمان  و  آموزش  قراردادی  کارمندان 
حقوق بهمن ماه پرداخت می شود. وی ادامه داد: در 
تالش هستیم که عیدی فرهنگیان رسمی را نیز در 
این ماه پرداخت کنیم و مبلغ آن هم توسط هیئت 

دولت مشخص شده است.

 تدبیر دولت برای شب عید

پر  کاالهای  تامین  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
مصرف مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال خبر داد و 
گفت: عرضه میوه، خشکبار، پوشاک و کیف و کفش 
فوق العاده صورت  فروش  قالب  در  مردم  نیاز  مورد 
می گیرد. به گزارش مهر، فاضلی تصریح کرد: شرایط 
موجود در کاالهای اساسی به لحاظ عرضه و قیمت، 
تامین  ایده آل است و هیچ گونه مشکلی در  بسیار 

مایحتاج مورد نیاز مردم وجود ندارد.

مسیر راهپیمایی 22بهمن در بیرجند 

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
تشکیل شد. حجت االسالم ابراهیم زاده رئیس ستاد 
دهه فجر انقالب اسالمی استان، اظهار کرد: مسیر 
راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن در بیرجند از میدان امام 
ابوذر-  به سمت میدان شهدا- میدان  )ره(  خمینی 
چهار راه ارتش و میدان قدس تعیین شد. همچنین 

ساعت شروع مراسم۹:۳۰ صبح اعالم شد. 

افتتاح 73 میلیارد ریالی
 پروژه های شهرداری بیرجند

صفحه 4شهردار : کمتر از 5 درصد بودجه شهرداری از طریق دولت و 95 درصد آن را از محل درآمدهایمان تامین می کنیم

صفحه 8

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 20 پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند

رئیس جمهور:

شب توافق ژنو 
همچون شب عملیات 
کربالی 5 سخت بود 
رئیس جمهور به ظریف و صالحی 
نشان لیاقت و مدیریت اهدا کرد
صفحه 2

رهبر معظم انقالب : 

مسئوالن دولتی
درگیر مسائل تبلیغاتی

انتخابات نشوند 
احتمال جنگ سخت بر ضد ایران

 بعید است ولی محال نیست
صفحه 2

جناب آقای حاج حسین وفایی فرد و خانواده محترم
درگذشت  مرحومه  مغفوره

 حاجیه خانم عذرا مودی »عمه عزیزمان«
 موجب تاسف و تاثر خاطر ما گردید، ضمن عرض تسلیت حضور شما عزیزان برای آن 
مرحومه از درگاه خداوند منان غفران الهی و برای بازماندگان صبری جمیل و اجری جزیل 

آرزومندیم. 

دکتر مهدی مودی ، دکتر علی اکبر )حسین( مودی
 دکتر فاطمه مودی

شرکت آرین بنای کویر
تنها دارنده گواهینامه اجرایی کناف ایران  Knauf در خراسان جنوبی

مجری و فروشنده کلیه مصالح سقف کاذب کناف ایران شامل تایل گچی
 پانل-  سپریu 36 -  F47 - 60* 60 - نبشی گالوانیزه و ... 
آدرس: نبش مدرس 66 - طبقه همکف ساختمان صدف

056-32447215-17
09155618587 - 09151636851

 

 

 

  

 

 پذیرد :دانشگاهی بدون کنکور دانشجو میدر رشته های ذیل از بین دارندگان مدارک دیپلم و پیش 94 بهمنبرای ترم تحصیلی 

 محترم شاغل انیدانشجو و کارمندان رفاه جهت( 20 تیلغا 14) عصر نوبت در کالس لیتشک:    مزایا
تخفیف شهریه   -تقسیط شهریه    -پرداخت وام تحصیلی   -معافیت تحصیلی  - بدون محدودیت نوع دیپلم

 برخورداری از وام ازدواج دانشجویی و عمره دانشجویی در طول زمان تحصیل - برای دانشجویان برتر هر ترم
 ها و مراکز آموزش عالی امکان ادامه تحصیل در سطوح باالتر در سایر دانشگاه

 با همکاری اساتید و مربیان مجرب و تخصصی فنی کامالً محیطی در تحصیل
 های صنعتی دانشجویان در طول تحصیلحمایت از پروژه -ای حرفهوهای مجهز مراکز فنیاستفاده از کارگاه

سایت تماس و یا به  09153621404و یا  056-32328710_12جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:
نام اینترنتی ضمناً ثبت    مراجعه نمایید.  www.sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

 شود.در محل دانشگاه نیز انجام می

 056-32328710_12تلفن: -روبروی مسجد حضرت ابوالفضل)ع( –بلوار مهر  -نشانی: بلوار صنعت و معدن

فروش یا معاوضه با ملک در بیرجند دو واحد تجاری هرکدام 15 مترمربع 
با موقعیت عالی واقع در مشهد ، میدان 17 شهریور، مجتمع تجاری اکسون 

09309035265 -09151641294

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی -  نوبت دوم
اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی در نظر دارد :

تجهیزات سخت افزاری شامل سرور، اسکنر و رایانه مورد نیاز خود را از طریق مناقصات 
عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل خریداری نماید. لذا شرکت های احراز صالحیت 
شده توسط شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه مرتبط در صورت تمایل می توانند برای 

دریافت اسناد مربوطه از یکشنبه 94/11/18 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 94/11/21 به آدرس های ذیل 
مراجعه  نمایند: 

1- خراسان جنوبی، بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی، واحد حراست
 http://iets.mporg.ir 2- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس 

 www.sktax.ir 3- سایت اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به آدرس 

 موضوعردیف
مناقصه

 تضمین شرکت
 تاریخ تحویلبرآورد قیمتدر مناقصه

اسناد

 تاریخ
 بازگشایی
پاکت ها

 198,500,000خرید اسکنر1
ریال

3,970,000,000 
ریال

 حداکثر تا پایان
 وقت اداری

1394/12/01

 ساعت
9 - 10 

94/12/3

 130,000,000خرید رایانه2
ریال

2,600,000,000 
ریال

 حداکثر تا پایان
 وقت اداری

1394/12/01

 ساعت
10 - 11 

94/12/3

 121,500,000خرید سرور3
ریال

2,430,000,000 
ریال

 حداکثر تا پایان
 وقت اداری

1394/12/01

 ساعت
11 - 12 

94/12/3

حداکثر زمان تحویل دستی و یا پستی اسناد مناقصه به واحد حراست اداره کل پایان وقت اداری شنبه 
94/12/01 و زمان بازگشایی پاکت ها دوشنبه 94/12/3 می باشد. 

 در صورت هر گونه سؤال و یا کسب اطالعات بیشتر با شماره های 05632396230 ، 05632396229
05632396789 ، 05632396237 اداره فناوری اطالعات 

تماس حاصل فرمایید.
 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
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  سال تمام شد، جاماندگان از یارانه منتظرند

در کمتر از 50 روز مانده به اتمام سال جاری، دولت هنوز بند قانونی بودجه 
امسال مبنی بر ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدی 
را اجرا نکرده و این افراد که عمدتا افراد ثروتمندی 
نبوده و می توانند در لیست سازمان هدفمندی برای 
دریافت یارانه قرار گیرند، منتظر اجرای این تکلیف 
بودجه هستند. به گزارش ایسنا، بعد از اینکه دولت 
در فاصله 20 تا 31 فروردین ماه سال 1393، ثبت نام مجدد از متقاضیان 
دریافت یارانه نقدی را در دستور کار خود قرار داد، در این مهلت به دالیلی 
از جمله عدم اطالع رسانی شفاف و به موقع در برخی موارد، تعدادی از 
متقاضیان از ثبت نام جاماندند که البته مهلت تعیین شده نیز تمدید نشد. 
درعین حال با وجود اینکه دولت دو روز پایانی را برای ثبت نام جاماندگان 
قرار داد؛ اما افراد بی اطالع از این موضوع به طور کلی از ثبت نام بازماندند.

 خبر تازه برای سپرده گذاران ثامن الحجج

با واگذاری تعهدات موسسه ثامن الحجج به بانک پارسیان، این بانک از 
13 بهمن ماه امسال و طبق توافقات انجام شده با بانک مرکزی پرداخت 
وجوه سپرده گذاران این موسسه را آغاز کرد.به گزارش ایسنا،  بر این اساس 
قرار شد تا سپرده ها در سه سطح کمتر از سه، پنج و 10 میلیون تومان و 
در دوره های مختلف پرداخت شود. به گونه ای که دارندگان سپرده های تا 
سقف سه میلیون تومان از 13 بهمن تا سوم اسفندماه، دارندگان سپرده های 
تا سقف پنج میلیون تومان از سوم اسفند و همچنین صاحبان سپرده های تا 
سقف 10میلیون تومان نیز از 10 اسفند ماه سال جاری با مراجعه به شعب 
بانک پارسیان، سپرده های خود را تعیین تکلیف کنند. اما آخرین اطالعیه 
منتشره از سوی بانک پارسیان حاکی از تسهیل شرایط برای سپرده گذاران 
تا سقف سه میلیون تومان است، به طوری که این گروه دیگر برای مراجعه 

به شعب بانک پارسیان نیازی به رعایت زمانبندی ندارند. 

 قرارداد۱۵ساله پزشکان برای حضور
 در مناطق محروم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جزئیات 
قرارداد  با  محروم  مناطق  در  پزشکان  حضور 
از  افزود:  فتاحی،  دکتر  کرد.  تشریح  را  ساله   15
پیشنهادات مطرح شده که با موافقت وزیر بهداشت 
تا 30 درصد  بود که حدود 25  نیز روبرو شد آن 
پزشکانی که به دالیل مختلف تمایلی به حضور در برخی مناطق محروم 
ندارند می توانند با ضمانت 15 ساله در این مناطق خدمت کرده و با شرایط 
آسان تری وارد رشته های تخصصی پزشکی شوند.به گزارش مهر، وی 
ادامه داد: در این شرایط هم ظرفیتی اضافه در کنکور برای دانشجویانی 
که در مناطق محروم خدمت می کنند در نظر گرفته می شود و هم زمینه 

ادامه تحصیل آنها در دوره های تخصصی آسان تر صورت می گیرد. 

حجت االسالم حسن روحانی در آیین اعطای 
و  مدیریت  لیاقت،  یک  درجه  های  نشان 
امور خارجه، صالحی  وزیر  به ظریف  شجاعت 
دهقان  سردار  و  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
وزیر دفاع گفت: امروز روز قدردانی از سرداران 

فداکار صحنه دفاع بین المللی از یک ملت است. 
روحانی با طرح این سوال که چه کسی ما را 
پیروز کرد؟ گفت: روزهای سختی را پشت سر 
سخت،  های  شب  سخت،  ساعات  گذراندیم. 
عملیات  که  قدر  همان  به  و  سخت  روزهای 

کربال 4 و 5 تصمیم گیری اش برای ما سخت 
و سرنوشت ساز بود به همان نسبت هم شب 
توافق ژنو برای ما سخت بود و از سر شب تا 
5 صبح حرف زدیم و در تماس بودیم؛ اما راه را 
گم نکردیم؛ خدا ما را تنها نگذاشت و دست یاری 

اش را بر روی شانه مذاکره کنندگان را به عیان 
دیدیم. وی افزود: اگر رهبر انقالب نبود، انسجام 
ملی نبود، اگر رهبری نبود، وحدت ملی نبود، اگر 
رهبری نبود، دستاورد ما در این حدی که امروز ما 

می بینیم نبود یا شاید دستاوردی نداشتیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و جمعی 
از پرسنل نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی، 22 بهمن و انتخابات را دو عید پرمضمون ملت 
دشمن  و  چشمگیر  حضور  بر  تأکید  با  و  خواندند  ایران 
افزودند:  امسال  بهمن   22 راهپیمایی  در  مردم  شکن 
حضور همگانی مردم در انتخابات ۷ اسفند نیز، به عنوان 
خونی تازه، عزت و اقتدار ایران و نظام را بیمه می کنند 

و اهداف دشمن حیله گر غدار را خنثی می کنند. 
به  انتخابات، خطاب  آیت ا... خامنه ای در بحث  حضرت 
مسئوالن نیز چند نکته مهم بیان کردند که اصلی ترین 
آنها، مشغول نشدن به مسائل تبلیغاتی و روزنامه ای بود.

ایشان افزودند: مسئوالن به یاری پروردگار مشغول کار و 
تالشند اما مراقب باشند که جنجالهای روزمره انتخاباتی 
آنها را سرگرم نکند و از پرداختن به مسائل مهم به ویژه 
اقتصاد غافل ننماید. حضرت آیت ا... خامنه ای، انتخابات 

خاطرنشان  اما  خواندند  اهمیت  نهایت  در  موضوعی  را 
کردند: این مسئله با همه اهمیتش مقطعی است و آنچه 
بعد از چند هفته باقی می ماند مسائلی اساسی کشور از 

جمله مقاوم سازی اقتصاد است. 
نیروی  عظیم  ظرفیت  به  مجدد  اشاره  با  انقالب  رهبر 
انسانی تحصیلکرده و پر انگیزه، ویژگی های اقلیمی و 
کردند:  تأکید  به مسئوالن  ایران  ذخایر طبیعی  و  منابع 
با تکیه بر این سرمایه های بی نظیر، اقتصاد کشور را 
فشارهای  فکر  از  دشمن  که  کنید  مقاوم  ای  گونه  به 

اقتصادی برای تحمیل خواسته هایش منصرف شود. 
احتمال  اینکه  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
جنگ سخت بر ضد ایران، در شرایط کنونی بعید است 
ترین  اصلی  امروز  کردند:  تأکید  نیست،  محال  ولی 
برنامه برای مقابله با نظام اسالمی، جنگ نرم است تا 
نظام و مردم ایران را از مؤلفه های قدرت تهی کنند. 

ایشان تهی شدن یک ملت از مؤلفه های قدرت را به 
ملت  اگر  گفتند:  و  دانستند  شدن  پذیر  تسلیم  معنای 
به جنگ  احتیاجی  او دیگر  با  مقابله  برای  ضعیف شد، 

سخت نیست.
از  آمریکایی ها  دفاع  ادعای  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
حقوق بشر و دموکراسی را به سخره گرفتند و خاطرنشان 
کردند: آنها از رژیم کودک کش صهیونیستی و هم پیمانان 
منطقه ای خود که کوچکترین آشنایی با انتخابات ندارند 

و اصاًل انتخابات را نمی فهمند، حمایت می کنند!. 
قدری  به  آمریکا  حاکمه  هیئت  افزودند:  انقالب  رهبر 
وقیح است که وحشیانه ترین کارها را انجام می دهد و بعد 
به شما لبخند می زند، آیا نباید در مقابل چنین دشمنی، 
با حواس جمع رفتار کرد؟. ایشان افزودند: دشمن لبخند 
می زند، شما هم لبخند می زنید، اما باید مراقب بود که 

پشت لبخند دشمن چه حیله ای نهفته است.

رئیس جمهور: شب توافق ژنو همچون شب عملیات کربالی 5 سخت بود 

 فارس: پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه پرونده سهام عدالت در فروردین ماه سال 95 بسته خواهد شد، 
عنوان کرد: در مزایده های سازمان خصوصی سازی طی 14 سال گذشته هیچ سرمایه گذاری خارجی پای معامالت نیامده

 و این در حالی است که با توجه به مذاکراتی که در حال انجام است، امیدواریم در ماه های آینده این اتفاق رخ دهد. 

رئیس قوه قضائیه: برخی سخنانی بر زبان   پرونده سهام عدالت فروردین ۹5 بسته می شود
نیاورند که دشمنان را وسوسه کند 

آیت ا... آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه، نگرانی 
برگزاری  نحوه  مورد  در  منطقه  کشورهای  برخی 
حال  به  تا  خودشان  که  حالی  در  ایران  انتخابات 
اساس  بی  را کامال  اند  ندیده  انتخاباتی  روی هیچ 
و نامعقول خواند و گفت: نباید برخی در داخل کشور 
سخنانی بر زبان بیاورند که دشمنان را به وسوسه 
بیندازد و اگر در درون کشور انتقادی هم وجود دارد 

باید از مسیر قانونی و منطقی ارائه شود.

برخی یادشان رفته چرا انقالب کردیم 

سردار سنایی راد، معاون سیاسی سپاه گفت: برخی 
از بزرگان یادشان رفته چرا و چگونه انقالب کردیم. 
وی گفت: حضرت امام خمینی)ره( موضع گیرندگان 
االرض  فی  مفسد  را  نگهبان  شورای  برابر   در 
می دانستند و از نگاه ایشان کسی الگو بود که پای 
اسالم بایستد؛ مانند مدرس و شیخ فضل ا... نوری و 
... و هر کسی مسامحه و سکوت می کرد مایه عبرت 

می شد؛ مانند مصدق و بازرگان. 

رئیس جمهور به ظریف و صالحی 
نشان لیاقت و مدیریت اهدا کرد 

روحانی رئیس جمهور کشورمان به پاس قدردانی 
از زحمات وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی 
در جریان تصویب برجام به ظریف و صالحی نشان 

لیاقت و مدیریت اعطا کرد.

خسارت  بداخالقی های دولت قبل از 
میلیاردها پول گمشده هم بیشتر است 

میلیارد ها  از  بیش  گفت:  علوم  اسبق  وزیر  معین 
تومانی که اکنون ناپیداست، خسارت های علمی و 
بداخالقی حاصل از دولت گذشته بسیار بیشتر است 

و جبران آن نیز بسیار دشوار تر خواهد بود.

با دستاوردهای بادکنکی در پی محبوب 
کردن خود نزد مردم هستند

شریعتمداری گفت: امروز در داخل کشور با جریان 
برابر  خاصی روبه رو هستیم که نمی داند اگر ما در 
دشمن یک گام کوتاه بیاییم او 10 قدم جلوتر می آید.
این  ابزار  دیگر  را  بادکنکی  دستاورهای  ارائه  وی 
جریان برای ورود به مجلس دانست و گفت: این ها 
با ارائه دستاوردهای بادکنکی که شیرینی آدامسی 

دارد در پی محبوب کردن خود نزد مردم هستند.

محبیان: حداد میخواهد رئیس شود اما ...

امیر محبیان، فعال اصولگرا با اشاره به فعالیت هاي 
انتخاباتي حداد عادل در اردوگاه اصولگرایي گفت: 
آینده  را در مجلس  طبعا حداد عادل وضعیت خود 
خوب مي بیند و خود را براي ریاست مجلس دهم 
تایید  توانسته  مي رسد  نظر  به  زیرا  مي کند  آماده 
موتلفه و بعضي گروه هاي سنتي را هم داشته باشد؛ 

اما چرخ گردونه سیاست ، بازي هاي بسیار دارد.

 مبنای پرداخت مستمری، میانگین 
پرداخت حق بیمه در دو سال آخر است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 
بازنشستگی،  پرداخت مستمری  مبنای  کرد:  اعالم 
میانگین پرداخت حق بیمه در دو سال آخر خدمت 
است. به گزارش ایرنا، عبدالرحمن تاج الدین افزود: 
به  دولت  توسط  که  توسعه کشور  برنامه ششم  در 
توسط  بررسی  حال  در  و  است  شده  ارائه  مجلس 
مبنای  است،  مجلس  تخصصی  های  کمیسیون 
پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین پرداخت حق 

بیمه در دو سال آخر خدمت آنان است. 

ثبت نام برای دریافت رایگان صندوق های 
فروش طرح باران آغاز شد

صندوق  به  اصناف  رایگان  تجهیز  طرح  مجری 
فروش )طرح باران( از آغاز این طرح خبر داد و گفت: 
برای  توانند  می  دوشنبه  دیروز  از  واحدهای صنفی 
دریافت رایگان صندوق های مکانیزه فروش ثبت نام 
کنند. به گزارش الف، سعداله، با تاکید بر اینکه کل 
اصناف می تواند در این طرح ثبت نام کنند، گفت: در 
صورتی که تقاضا برای دریافت این صندوق ها زیاد 
باشد، ثبت نام به صورت اولویت بندی انجام خواهد 
اصناف،  برای  شد. وی حذف هزینه خرید صندوق 
شفافیت اطالعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، 
حذف چرخه عرضه کاالی قاچاق در شبکه رسمی 
توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کاال 
برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری را از 

مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.

 جدیدترین آمار تولید خودرو در کشور

اول  ماهه   10 در  صنعت،  وزارت  اعالم  براساس 
امسال تولید انواع خودرو به ۷۸2 هزار و ۶22 دستگاه 
رسید. به گزارش مهر، براساس اعالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در10 ماهه منتهی به دی امسال، 
داخلی  خودروسازان  سوی  از  خودرو  انواع  تولید 
است.  رسیده  دستگاه  و ۶22  هزار  به ۷۸2  کشور، 
در این مدت خودروهای سواری نیز به تعداد ۷1۶ 
هزار و 939 دستگاه تولید شده است.  در 10 ماهه 
اول امسال به تعداد 5۶ هزار و 353 دستگاه وانت، ۸ 
هزار و 32۷ دستگاه کامیون، 5۶1 دستگاه اتوبوس 
و 442 دستگاه مینی بوس تولید شده است. در دی 
ماه امسال نیز به تعداد 99 هزار و ۷۷۶ دستگاه انواع 
خودرو و به تعداد 90 هزار و ۷3۸ دستگاه خودروی 

سواری تولید شده است. 

رهبر معظم انقالب : مسئوالن دولتی درگیر مسائل تبلیغاتی انتخابات نشوند 
مواظب باشید که پشت لبخند دشمن چیست / احتمال جنگ سخت بر ضد ایران بعید است ولی محال نیست 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری و دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی

تاریخ انتشار: 94/11/20
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری و دادگاه های انقالب و پزشکی 
قانونی دوشنبه 94/12/17 ساعت 16:00 در محل سالن پذیرایی کوثر )مجتمع مسکونی کوثر( بهشتی 7 برگزار می 
شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع عمومی را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 

صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

گزارش بازرسان و هیئت مدیره - انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
یک سال مالی- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 93 و 94- طرح و تصویب صورت های مالی سال 92 و 93 و 94

طرح و تعیین مدت فعالیت شرکت تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی     تاریخ انتشار: 94/11/20

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده »نوبت  دوم«  شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان 
جنوبی شنبه 94/12/1 ساعت 4:30 بعدازظهر در محل دفتر شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق واقع در 
حاشیه خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 - پالک 32 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند      تاریخ انتشار: 94/11/20

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 
چهارشنبه 94/12/5 ساعت 9 صبح در محل هیئت حسینی واقع  در خیابان انقالب برگزار می شود. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا  در جلسه حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به محل کانون واقع در خیابان طالقانی 11-  داخل کلینیک فرهنگیان مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 
رای  می باشد. ضمنا از کلیه اعضای محترمی که تمایل دارند به عنوان بازرس در انتخابات شرکت فرمایند 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت نام به کانون بازنشستگان 

مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل فرمایند. 
دستور جلسه: - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان- طرح و تصویب صورت های مالی سال 93 - طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال 94 - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی- تعیین 

خط مشی آتی کانون
هیئت مدیره

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
139460308001003871 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی چاه حوضی فرزند غالمحسین  به شناسنامه 4 صادره از بیرجند کد ملی 
0652515894 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1/ 103 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک 776 فرعی از 247 - اصلی واقع در بخش 
دو شهرستان بیرجند از محل مالکیت امیرعلم خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹4/11/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹4/12/5
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرایی 71/94 در قبال محکومیت شرکت بیمه توسعه به پرداخت مبلغ 104/153/919 ریال در حق خانم سیده 
فاطمه حسین زاده و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف و کارشناسی اموال 

ذیل از محکوم علیه که شامل:
قیمت به ریالشرحنام لوازمردیف
8/000/000پرینتر لیزری 2055- مدل HP دو دستگاه هر دستگاه 4/000/000 ریالپرینتر1
18/000/000کامپیوتر با مانیتور- صفحه کلید و کیس با مارک LG / 3 دستگاه هر دستگاه 6/000/000 ریالکامپیوتر2
3/000/000اسکنر HP ساخت چین مدل G2710  یک عدداسکنر3
750/000دوربین عکاسی CANON مدل A -495 / 10 مگاپیکسل دیجیتال یک عدددوربین 4

29/750/000جمع کل : بیست و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال

که از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 94/12/09 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید
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   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

با تکنولوژی ضد چروك      
09903۱89۱8۱ /  ۱4 00 324۵ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود

 فروش مغازه در حال ساخت 30 متر دهنه، حافظ ، 120 میلیون  نقد و اقساط 
 آپارتمان 1۹0 متر طبقه 3، شیک ، 5 واحدی  310 میلیون

  آپارتمان 100 متر در حال ساخت، سپیده کاشانی، 30 میلیون امسال ، 30 میلیون سال آینده ، 60 میلیون وام 
بانک، اسکلت تمام شده است - فروش واحد 140 متر، 3 خواب، کال 3 واحد ، ظفر 16، 1۹0 میلیون

 آپارتمان 75 متری سجاد شهر، فلکه دوم 75 میلیون ، 40 میلیون نقد، 30 میلیون وام  ، 10 میلیون رهن

امالک آسمان       خرید و فروش - مشارکت ، پیمانکاری و نظارت
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حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
0۹15۹63۹065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نيز داريم



پیام شماصدور 23 پروانه استاندارد اجباری در خراسان جنوبی
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 20 بهمن 1394 * شماره 3439
3 محمدرضا مروی مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تعداد 23 واحد 

تولیدی موفق به دریافت پروانه اجباری کاربرد عالمت استاندارد ملی ایران شدند. وی ادامه داد در 
چرا دهیاری شوکت آباد از دیگر دهیاری ها عقب تر این خصوص تعداد 48 پروانه کاربرد عالمت استاندارد تمدیدشده در سال جاری صادر شده است. 

است و فکری به حال زیباسازی و آسفالت شهرک 
نصب  تابلو  فقط  سال  دو  از  بعد  کنند  نمی  ولیعصر 

کردند آن هم شامل همه کوچه ها نشده
902...546 
بعضی  بزنی  سر  اداره  هر  به  روزها  این  متأسفانه 
با  یا  رجوع  ارباب  به  جوابگویی  جای  به  کارمندان 

گوشی بازی می کنند و یا در تلگرام هستند!
915...624
آیا انصاف است که ما کارگران هر برج سیصد هزار 
تومان پول بیمه تأمین اجتماعی بدهیم ولی دریغ از 

یک خدمات... نه داروی درستی و نه ...
915...624 
سالم آواجان لطفًا پیگیری کن. اداره کل راه چرا 6 
با  نوقند  به  بیدسک  یا  نوقند  به  منند  جاده  کیلومتر 
شده  آسفالت  قباًل  آن  وسط  کیلومتر   1 که  وجودی 
بقیه آن رها شده و آسفالت نمی شود؟ مسئوالن لطفًا 

جوابگو باشند.
915...019
هزینه صرف شده برای چهار و نیم کیلومتر متروی 
مشهد برابر است با بودجه الزم برای احداث و افتتاح  
اقتصادی،  اهمیت  نظر شما  به  قاین.  باند دوم جاده 
اجتماعی و سیاسی کدام بیشتر است؟ پس کجاست 

همت مسئوالن استان؟ 
915..223
بیرجند تقاضا دارم  بافرهنگ  از مردم فهیم و  سالم 
دیگر  تقوی  و  زهد  جز  به  بدهندکه  رأی  کسی  به 

خصوصیات یک نماینده را هم داشته باشد.
915...529
با تشکر از امام جمعه مرکز استان که مشکل جاده 
پر  پر  را  عزیزانمان  زندگی  های  گل  که  را   مرگ 
زدند  فریاد  جمعه  نماز  سنگر  در  جرأت  با  کند  می 

کمال تشکر و قدردانی را داریم.
915...008

اولین پایانه صادرات سنگ کشور در منطقه ویژه اقتصادی استان 
آویني  صدف  170واحدي  پروژه  اعضاي  ما  سالم. 
 3 ظرف  بود  قرار  که  اي  پروژه  کردیم  گناهي  چه 
تاکنون  کشیده  طول  سال   8 برسد  اتمام  به   سال 
چند مدیر عامل جابجا شدند. برای واحد 21 میلیوني 
کسي  نشده.  تمام  هنوز  دادیم  پول  میلیون   60

پاسخگوی اعضا نیست.
915...902
کند. توجه  هم  غفاري  بلوار  به  شهرداري   لطفا 
مثال گلگاری چهار تقاطع اول بلوار، جایگزین کردن 
هاي  چراغ  گذاشتن  بلوار،  وسط  خشک  هاي  نهال 
کنار  درختان  اصالح  بلوار،  وسط  کوچک  تزئیني 

خیابان، ترمیم آسفالت و ...
935..580 
تا  بازار  از  مقدار  و  اسم  با همان  اجناس  قیمت  چرا 
خیابان هاي دیگر مثل غفاري و معلم تفاوت زیادي 
مردم  از  را  ها  مغازه  اجاره  که  است  درست  دارد؟ 

گرفت؟ آیا نظارتي نیست؟
937..631 
ما  نشد...  باز  زدیم  به هر دری  استاندار  آقای  سالم 
باید آب  اهالی روستای دهنو چه گناهی کردیم که 

شور بخوریم یک فکری بکنید؟
915...198
از مدیرکل بهزیستي استدعا داریم براي اقساط مسکن 
معلوالن که مبلغ370 هزار تومان می باشد و پرداخت 
آن واقعاً از توانایي ما خارج است تدبیری اتخاذ فرمایید.
915...891
پلیس راهنمایي و رانندگي براي کنترل سرعت در 
بلوار پیامبراعظم در زیر پل عابر پیاده انتهاي سپیده 
به  ایست  تابلوي  هیچگونه  بدون  بود،  شده  مستقر 
را مي گرفت  پریده و جلوي ماشین ها  بلوار  وسط 

واقعًا جاي تأسف بود.
915...907
سالم. لطفاً شهرداري برای ایستگاه های اتوبوس بلوار 
فاطمیه مهرشهر صندلي و سایه بان بگذارند.  باتشکر
901...394
شهرداری محترم  بیرجند حال و روز این روزهای 
زباله  برای  انگیز است. لطفًا فکری  شهر خیلی غم 
گردها، متکدیان و سیگار فروشان میدان امام )ره( 
و خیلي مشکالت ریز و درشت دیگر بردارید. شاید 
برخورد با این معضالت هزینه هایي داشته باشد اما 
 ضرورت  انجامش از روکش آسفالت یک خیابان خیلي

 واجب تر است. 
915...693
لطفا مغازه های درب و پنجره سازی و ... در خیابان 
15 خرداد حدفاصل توحید و مدرس را به خارج از شهر 
آسایش سلب  باعث  صدایشان  و  سر  دهید.   انتقال 

 مردم شده است.
915...085

پیام شما

احداث  اجرایی  عملیات  آغاز  کلنگ  زاده-  حسین 
طی  کشور  معدنی  مواد  و  سنگ  صادراتی  پایانه  اولین 
به  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  مراسمی 

زمین زده شد.

پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی، 
نمایشگاهی دائمی و 365 روزه

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی استان در این مراسم 
استان  توسعه  های  اولویت  جمله  از  را  معادن  به  توجه 
پایانه  احداث  مجوز  گفت:  و  دانست  جنوبی  خراسان 
اقتصادی  صادراتی سنگ و مواد معدنی در منطقه ویژه 
خراسان جنوبی صادر شده و استقرار این پایانه در منطقه 
ظرفیت  از  بتوان  که  شد  خواهد  باعث  اقتصادی  ویژه 
قانونی  های  معافیت  و  گمرک  جمله  از  موجود  های 
استفاده  نحو  بهترین  به  استان  معادن  توسعه  نفع  به 
صادراتی  پایانه  اینکه  به  اشاره  با  زاده  صفدری  کرد. 
منطقه  در  هکتار   7 وسعت  به  معدنی  مواد  و  سنگ 
ویژه  منطقه  متولی  سازمان  توسط  و  اقتصادی  ویژه 
پایانه این  افزود:  شد،  خواهد  احداث  استان   اقتصادی 
می تواند به نمایشگاهی دائمی و 365 روزه برای نمایش 
و عرضه سنگ و مواد معدنی استان تبدیل شود و منطقه 
ویژه اقتصادی استان نیز همانطور که در سرعت عملیات 
اجرایی خود رکوردار می باشد، احداث این پایانه را نیز به 
سرعت انجام خواهد داد و حداقل اینکه در دهه فجر سال 
آینده، اولین جشنواره ملی سنگ را در محل پایانه صادراتی 
 سنگ  و مواد معدنی واقع در منطقه ویژه اقتصادی استان 

برگزار خواهد نمود. 

 معدن کاران از ظرفیت پایانه صادراتی
  سنگ  و مواد معدنی برای رونق 

بخش معدن استفاده کنند

وی همچنین گفت: با توجه به فضای مناسب و خوبی که 
پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی استان خواهد داشت باید 
در راستای جذب سرمایه گذاران و فعاالن فرآوری معادن 
تالش کنیم و ظرفیت باالی استان در بخش صنعت را به 
 آنان نشان دهیم و به گونه ای عمل نماییم که هیچ تاجر
بین المللی سنگ به کشور ما وارد نشود مگر ملزم به حضور 
در خراسان جنوبی باشد. صفدری زاده در پایان توسعه و رونق 
پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی استان را نیازمند نگاه ویژه 
معدن کاران و فعاالن بخش معدن خراسان جنوبی دانست 
و گفت: فعاالن بخش معدن استان می توانند از ظرفیت 
این پایانه در منطقه ویژه اقتصادی استان برای رونق بخش 
 معدن نهایت استفاده را ببرند.  ملکی معاون امور اقتصادی و
اشاره  با  نیز  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  گذاری  سرمایه 
آهن،  راه  نبود  معدن،  بخش  در  استان  های  پتانسیل  به 
فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات معدنی، نیاز به عیارسازی 
بخش  مشکالت  جمله  از  را  فروشی  خام  از  جلوگیری  و 
معدن استان ذکر کرد و با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه 
راهبردی و استراتژیکی برای اکتشاف، استخراج و فرآوری  و 
بازاریابی در این حوزه گفت: با توجه به احداث پایانه صادراتی 
سنگ و مواد معدنی در منطقه ویژه اقتصادی استان، فعاالن 
معدنی و معدن کاران می توانند تجهیزات و ماشین آالت 
 مورد نیاز خود را حتی به طور موقت بدون تعرفه های رایج

گمرکی وارد کنند.

پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی را باید به 
عنوان یک شهرک نمایشگاهی منحصر به فرد 

تولیدی و تجاری دید

برخی  بیان  به  استان  کاران  معدن  از  تن  چند  ادامه  در 
سازمان  معاون  ماهگلی  پرداختند.  بخش  این  مشکالت 
از  خوشحالی  ابراز  با  نیز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
احداث پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی در منطقه ویژه 
اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: شرایط اظهار صادراتی 
سنگ و نگهداشت سنگ در منطقه ویژه اقتصادی و نهایت 
صادرات آن به خارج از کشور فراهم می باشد.  سپس رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه پایانه 
صادراتی سنگ و مواد معدنی را باید به عنوان یک شهرک 
نمایشگاهی منحصر به فرد تولیدی و تجاری دید، گفت: 
ذخایر سنگ استان حدود 100 میلیون تن است و بیش از 35 
درصد سهم مواد معدنی خراسان جنوبی به سنگ تعلق دارد. 
شهرکی ابراز امیدواری کرد: منطقه ویژه اقتصادی، احداث 
پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی استان را به سرعت به 
سرانجام برساند. خاشی مدیر کل گمرکات استان هم با بیان 
اینکه هر اقدامی که در منطقه ویژه اقتصادی استان انجام 
آینده  امید ما را برای توسعه خراسان جنوبی در  می شود 
افزایش می دهد، گفت: استقرار پایانه صادراتی سنگ و مواد 
معدنی در منطقه ویژه اقتصادی به لحاظ تمرکز باعث می 
شود تا خدمات با سرعت بیشتری از سوی گمرک ارائه شود 
و معدن کاران که قصد ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز 
واحدهای تولیدی خود را دارند می توانند از شرایط منطقه 
ویژه اقتصادی و تسهیالت پساتحریم استفاده الزم را بنمایند.

 امروز منطقه ویژه اقتصادی استان
آبروی خراسان جنوبی است

منطقه  مراسم  این  در  نیز  بیرجند  شهرستان  فرماندار 
ویژه اقتصادی استان را فرصتی بسیار مغتنم برای خراسان 
پایانه  احداث  با  نمود:  امیدواری  اظهار  و  دانست  جنوبی 
صادراتی سنگ و مواد معدنی، بخش معدن استان رونق 
گرفته و اقتصاد استان شکوفا شود و توسعه پایدار استان 
را شاهد باشیم.  مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
برگزاری  خواستار  پایان  در  نیز  استانداری  المللی  بین  و 
قوت  و  ضعف  نقاط  بررسی  برای  تخصصی  جلسات 
بخشی معدن استان شد. موهبتی منطقه ویژه اقتصادی 
از  با قدردانی  استان را آبروی خراسان جنوبی دانست و 
اقدامات صورت گرفته در این منطقه، گفت: ایجاد پایانه 
صادراتی سنگ و مواد معدنی در استان مصوبه دولت نهم 
عملیات  آغاز  شاهد  یازدهم  دولت  در  نهایت  در  که  بود 
اجرایی آن هستیم و به عنوان اولین پایانه صادراتی سنگ 
و مواد معدنی کشور فرصت بسیار خوبی برای استان ما 
محسوب می شود تا صادرات سنگ و سایر مواد معدنی به 
صورت متمرکز از طریق این پایانه انجام گیرد و افزایش 
پی  در  را  مشخص  برندی  با  صادرات  و  افزوده  ارزش 
از ظرفیت  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی  داشت.  خواهد 
امیدواریم  افزود:  نشده،  استفاده  خوبی  به  استان  های 
راستای  در  معدنی  مواد  و  سنگ  صادراتی  پایانه  ایجاد 
تقویت بخش معدن و معدن کاران استان موثر باشد. در 
ادامه، کلنگ احداث اولین پایانه صادراتی و مواد معدنی 

کشور در منطقه ویژه اقتصادی استان به زمین زده شد.

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
می  استحضار  به  گلها«  شهرک  فاضالب   « درباره 
رساند: با توجه به مصوبه شماره 94/33640/20/100 
مورخ 94/07/13 مقام عالی وزارت در خصوص تعرفه 
های آب و خدمات دفع فاضالب شهری و روستایی و 
شرایط عمومی آنها ، مستند به دستورالعمل شورای 
محترم اقتصاد به شماره 144975 مورخ 94/7/5 از 
تاریخ 94/7/1 کلیه     شرکت های آب و فاضالب 
دفع  کارمزد  دریافت  به  نسبت  بایست  می  شهری 
درصد   70 معادل  خانگی  مشترکین  برای  فاضالب 
آمدهای  در  . ضمنًا  نمایند  اقدام  بهای مصرفی  آب 
و  حفظ  جهت  فاضالب  و  آب  آبونمان  از  حاصل 
و  نوسازی  و  فاضالب  و  آب  های  شبکه  نگهداری 

تعویض کنتور و غیره اخذ می گردد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آغاز عملیات اجرایی

ثبت نام کربـال - هوایی
  تاریخ پرواز: 94/12/1 از بیرجند

 آدرس: میدان شهدا
   شهدا 8 ، ساختمان آوا 
  32224113

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

شرکت مهندسین مشاور 
 tis هوشمند سازی

نماینده  رسمی
 Smart home group 

در خراسان جنوبی از 
تعدادی بازاریاب حرفه ای 
دعوت به همکاری می نماید.
آدرس شرکت: بین معلم 

48  و 50 ، ساختمان نوژان 
طبقه 2

09157557133
32422832

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042

سینما بهمن  

سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

 پدر آن
دیگری

 پدر آنارغوان
دیگری

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

آگهی تحدید حدود اختصاصی  حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان پیرو آگهی نوبتی  شماره 13549روزنامه آزادی به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره ذیل : پالک 181- اصلی وصل به پالک 60 - اصلی ششدانگ مزرعه 

و قنات محمد آباد رزاق زاده آقای محمود غالمی پور و غیره در روز 1394/12/16 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 

از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 94/11/20       حسین براتی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره شماره 3351- 94/8/3  و 3423  
- 94/11/1 مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های ذیل: مزرعه و 

قنات چاه کرد عربخانه پالک 672- اصلی 41 فرعی آقای مظهر علی یعقوبی ششدانگ یک قطعه باغ و منزل متصل در تاریخ 1394/12/16 
ساعت اداری مستثنیات مرتع چهار فرسخ و سینه علی آباد پالک های 317 و 318 و 731 - اصلی 1114- اصلی آقای محمد کوه گرد 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار در تاریخ 1394/12/17 ساعت اداری لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 94/11/20     حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت مسافربری شماره هفت عدل بیرجند 
)سهامی خاص( شماره ثبت: 1726  شناسه ملی: 10360034412

به اطالع کلیه سهامداران شرکت مسافربری شماره هفت عدل بیرجند می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی شرکت 
در تاریخ 1394/12/6 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند - پایانه مسافربری تشکیل می گردد 

لذا  از کلیه سهامداران دعوت می شود برای اتخاذ هر گونه تصمیم در جلسه مذکور حضور یابند.  
دستور جلسه:

 انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره - انتخاب بازرسان
هیئت مدیره شرکت مسافربری شماره هفت عدل بیرجند

دومین یادواره
 22 شهید پایگاه مقاومت

 سردار شهید محمد ابوترابی
سخنران: حجت االسالم اکبرپور

 معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان 

مداح: جناب سرهنگ علی آبادی

زمان: چهارشنبه 94/11/21 )شب 22 بهمن(
 همزمان با نماز مغرب و عشا   مکان: مهرشهر 

خیابان جنت، مسجد حضرت فاطمه معصومه )س( 
منتظر قدوم سبزتان هستیم



سه شنبه *  20 بهمن 1394 * شماره 3439 4

از دهه مبارک  با هشتمین روز  کاظمی فرد- همزمان 
با  بیرجند  شهرداری  خدماتی  عمرانی  پروژه   13 فجر 
شهردار  استانداری،  اجتماعی  سیاسی  معاون  حضور 
از  جمعی  و  فرماندار  بیرجند،  شهر  شورای  اعضای  و 
مدیح؛  دکتر  شد.  افتتاح  شهرستانی  و  استانی  مسئولین 
به  معراج  تطهیر  سالن  افتتاحیه  درآیین  بیرجند  شهردار 
بمناسبت  بیرجندگفت:  شهرداری  پروژه   13 از  نمایندگی 
اعتبار  با  بیرجند  شهرداری  پروژه   13 فجر،  مبارک  دهه 
رسد.  می  افتتاح  به  ریال  میلیون   750 و  میلیارد   73
غسالخانه  و  معراج  تطهیر  سالن  افتتاح  اشاره   با  وی 
با  پروژه  این  افزود:  بیرجند  شهرداری  متقین  بهشت 
مورد ریال  میلیارد   11 اعتبار  و  مربع  متر   600  زیربنای 

عملیات  وی  گفته  به  گیرد.  می  قرار  برداری  بهره 
و  شده  آغاز   93 سال  از  معراج  تطهیر  سالن  ساختمانی 
هم اکنون هم به افتتاح می رسد که این پروژه از نیازهای 

اصلی همشهریان بیرجندی می باشد.
 660 زیربنای  با  تطهیر  سالن  این  اینکه  بیان  با  وی 
با  مربع  متر   500 و  هزار  یک  مساحت  و  مربع  متر 
این  افزود:  است  شده  ساخته  ریال  میلیارد   11 اعتبار 
فروش  محل  از  آن  اعتبار  و  است  دوطبقه  در  سالن 
تامین  ها  آمبوالنس  و  تکفین  تغسیل،  قبر،  جایگاههای 

سالن  این  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهردار  است.  شده 
کالنشهرها  همانند  و  است  شستشو  تخت   8 دارای 
هم  آینده  سال   30 برای  که  شده  طراحی  ای  گونه  به 
هم  غسالخانه  این  سردخانه  افزود:  بود  خواهد  جوابگو 
نفر   30 حداکثر  و   18 حداقل  و  است  مربع  متر   18 
است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی  دارد.  ظرفیت 
تخت  4 و  شستشو  تخت   2 قبلی  غسالخانه   که 

به  قبلی  قرار است غسالخانه  است.  داشته  ای  سردخانه 
سالن اجتماعات اضافه شود.

 افزایش سه برابری اعتبارات شهرداری
در سه سال اخیر

بیرجند  تنها شهرداری  اینکه  بیان  با  بیرجند   شهردار 
از 21  را در طی سه سال  این سازمان  توانسته  بودجه 
میلیارد تومان به 70 میلیارد تومان افزایش دهد، گفت: 
هزینه  بودجه شهرداری  درصد   60 تاکنون   94 در سال 
پایان سال مصرف  تا  مانده هم  باقی  شده و 40 درصد 
خواهد شد. همچنین کمتر از 5 درصد بودجه شهرداری 
شهرداری خود  را  آن  درصد   95 و  دولت  طریق   از 

تامین می کند.

 وی با بیان اینکه  شهرداری بیرجند دارای یک هزار 
پرسنل است که از این تعداد 400 نفر در حوزه خدمات 
شهری فعالیت می کنند اظهار کرد: بر اساس بازدیدهای 
انجام شده مسئوالن کشوری از شهر بیرجند، این شهر 
است. شده  معرفی  کشور  شهر  تمیزترین  عنوان  به 

عمرانی  های  پروژه  دیگر  به  ادامه  در  بیرجند  شهردار 
فاز  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  خدماتی  و 
با  جنگلی  پارک  سازی  محوطه  و  مصنوعی  دریاچه  دو 
اعتبار 6 میلیارد ریال، فاز دو جاده سالمت شامل اجرای 
میلیارد   6 اعتبار  با  ورزشی  تجهیزات  و  آسفالت  جدول، 

ریال از دیگر پروژه ها می باشد.

 افتتاح پل های خیابان سجاد و بهمن
 با اعتبار بیش از یک میلیارد ریال

بهمن  و  سجاد  های  خیابان  پل  کرد:  عنوان  مدیح 
احداث  ریال،  میلیون   200 و  میلیارد  یک  اعتبار  با 
شهرداری  موتوری  خدمات  اداره  آالت  ماشین  سایبان 
جمله از  تومان  میلیون   200 و  میلیارد  یک  اعتبار   با 

پروژه های افتتاح شده در دهه فجر است. مدیح آسفالت 
ریال  میلیارد   20 اعتبار  با  را  شهر  سطح  خاکی  معابر 

آسفالت  روکش  افزود:  و  کرد  عنوان  ها  پروژه  دیگر  از 
میلیون   500 و  میلیارد   16 اعتبار  با  شهر  سطح  معابر 
ریال،  میلیارد   2 اعتبار  با  مکانیزه  گلخانه  احداث  ریال، 
در  خوابگاه  و  مسافربری  پایانه  اداری  ساختمان  احداث 
دو طبقه و با مساحت 360 متر مربع با اعتبار 2 میلیارد 
از دیگر طرح های است که مورد  و 500 میلیون ریال 

بهره برداری قرار گرفته است.

 پروژه های عمرانی بهشت متقین
 در سطح آرامستان شامل سردابه سازی،

مسقف سازی قبور و دیوار سنگی

را  فجر  دهه  در  افتتاح شده  های  پروژه  دیگر  از  وی 
اجرای سیستم بارانی بلوار آیت اهلل غفاری با اعتبار 800 
تقاطع معلم و خلیل طهماسبی  میلیون ریال، زیباسازی 
مرمت،  ریال،  میلیون   500 اعتبار  با  رازی  زکریای  و 
زیباسازی و نصب وسایل تندرستی در پایانه مسافربری 
با اعتبار 300 میلیون ریال، پروژه های عمرانی بهشت 
و  سازی  سردابه  شامل  آرامستان  سطح  در  متقین 
میلیارد   5 اعتبار  با  سنگی  دیوار  و  قبور  سازی  مسقف 

و 750میلیون ریال عنوان کرد.

افتتاح  13 پروژه شهرداری بیرجند 
با اعتبار بیش از 73 میلیارد ریال

زیباسازی بصری شهر بیرجند به مناسبت دهه فجر

گرامیداشت  هدف  با  و  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالروز  هفتمین  و  سی  بزرگداشت  مناسبت  به 
ایام دهه فجر و ایجاد شادابی و نشاط بین شهروندان، طرح آذین بندی و زیباسازی سیمای بصری شهر و  
آراستگی معابر با نصب ریسه های رنگی و چراغ های کم مصرف در میادین و معابر شهر بیرجند اجرا شد.

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان كنید

كیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ٩٨
مرغ بریان شکم پر چلو كباب وزیری   چلو كباب كوبیده   

چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  
زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو كباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری ٣٤ و میدان ولی عصر)عج(  ٣2٤٠٤٠٤٣

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین كامل و ته چین زعفرانی

هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه
 فالفل نیم متری ویژه  

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک ٨     تلفن : ٣١٠٥2

ساعت كار جدید: ١٠ الی ١٥ و ١٩ الی 2٤   طبخ با روغن كنجد
كلیه سفارشات  ادارات 

شركت ها و ... پذیرفته می شود 

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر
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حمل بار و اثاثیه منزل
 با  كامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

داربست مهـدی  
نصب ، رولپالک ، سایبان ، 

خرید و فروش لوازم ،بلوار فرودگاه 
سه راه صیاد شیرازی

 ٠٩١٥١٦٤2٣-٣٧٧2٣١٩2٦٣     
وسیله كار
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اگر عمر دوباره داشتم 

آمريكايى(:  طنزنويس  و  )كاريكاتوريست  هرالد  دان 
اگر عمر دوباره داشتم، مى كوشيدم اشتباهات بيشترى 
مرتكب شوم.همه چيز را آسان مى گرفتم.از آنچه در 
عمر اولم بودم ابله تر مى شدم. فقط شمارى اندك از 
رويدادهاى جهان را جدى مى گرفتم. اهميت كمترى 
از  مى رفتم.  بيشتر  مسافرت  مى دادم.به  بهداشت  به 
رودخانه هاى  در  و  مى رفتم  باال  بيشترى  كوه هاى 
بيشترى شنا مى كردم.بستنى بيشتر مى خوردم و اسفناج 
كمتر. مشكالت واقعى بيشترى مى داشتم و مشكالت 
واهى كمترى.آخر، ببينيد، من از آن آدم هايى بوده ام 
زندگى كرده ام،  ُمحتاطانه و خيلى عاقالنه  بسيار  كه 
ساعت به ساعت، روز به روز. اوه، البته من هم لحظاِت 
اين  از  اگر عمر دوباره داشتم  اما  سرخوشى داشته ام. 
لحظاِت خوشى بيشتر مى داشتم. من هرگز جايى بدون 
پالتوى  قرقره، يك  داروى  َدماسنج، يك شيشه  يك 
دوباره  عمر  اگر  نمى روم.  نجات  چتر  يك  و  بارانى 
داشتم، سبك تر سفر مى كردم.اگر عمر دوباره داشتم، 
وقِت خزان  و  راه مى رفتم  برهنه  پا  زودتر  بهار  وقِت 
ديرتر به اين لذت خاتمه مى دادم.از مدرسه بيشتر جيم 
مى گويد:  كه  موافقم  دورانت  ويل  با  من  ا  مى شدم. 

»شادى از خرد عاقل تر است.«

افراد موفق كارهاى متفاوت
 انجام نمى دهند، بلكه كارها 

را بگونه اى متفاوت انجام مى دهند 

تو ويترين زندگى به عروسكى نگاه نكن 
كه مال تو نيست، چون اون فقط وسوسه ات
 ميكنه تا اونى رو كه دارى از دست بدى.

بر رهگذر بال نهادم دل را
خاص از پى تو پاى گشادم دل را

از باد مرا بوى تو آمد امروز
شكرانه آن به باد دادم دل را

ثانيه هاى انتظار پشت چراغ قرمز 
را تاب بياوريد شايد خدا دارد:

آرزوى كودك دست فروش را براورده مى كند

غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى را بگويى
 كه خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است. 

و بهتان آن است كه عيبى 
را كه در برادرت نيست ، به او ببندى .

نمى خواهيم با حرف هاى كليشه اى شما را از خواندن اين 
مطلب منصرف كنيم. ما هم مثل شما خوب مى دانيم 
دردسر  توى  مى توانيد  نداشتن  پول  به دليل  گاهى  كه 
بيفتيد و بى پولى حتى گاهى مى تواند جان تان را هم به 
خطر بيندازد. اما نمى توانيم بپذيريم كه پول تنها چيزى 
است كه مى تواند ميانه شما و همسرتان را شكر آب كند 
و اگر جيب هاى تان هميشه پر باشد، ديگر دليلى براى 

دل گرفتگى هاى بعد از ازدواج باقى نمى ماند.
مى گذرانيد،  را  روزتان  و  شب  سقف  يك  زير  وقتى 
بهانه هاى زيادى مى تواند جرقه آتشى ميان شما را روشن 
كند؛ بهانه هايى كه مى توانند به دليل بستن چشم تان در 
روزهاى انتخاب همسر حاال گريبان تان را بگيرند يا اينكه 
در روزهاى بعد از ازدواج پاى شان را به زندگى تان وارد 

كنند و براى تان دردسر ايجاد كنند.
جنگ برای به دست آوردن حق تان

شما چه تعريفى براى خود و زندگى تان داريد؟ خودتان 
را زنى مى بينيد كه در اجتماع حضور دارد، كار مى كند و 
حتى اگر سر كار نرود، راهى ديگر براى رشد اجتماعى 
پيدا مى كند؟ همسرتان زن آينده اش را چطور مى بيند؟ او 
از آن دست مردهايى است كه معتقد است كار تنها ابزارى 
بيشتر  پول  به  نيازى  اگر  و  است  آوردن  در  پول  براى 

نباشد، دليلى براى حضور شما در اجتماع وجود ندارد؟
و خودتان  زندگى  به  كه  نگاهى  درمورد  ازدواج  از  قبل 
داريد با خواستگارتان صحبت كنيد و به اينكه اين نگاه 
چقدر با تصوير همسرتان از زن زندگى اش مطابقت دارد.

براى  ابزارى  به عنوان  را  محدوديت  ايجاد  او  نگذاريد   
به دست  براى  و  كند  معرفى  به شما  توجه  دادن  نشان 
فرساينده  جنگى  به  را  شما  حقوق تان  تك تك  آوردن 
قبول  را  زندگى  براى  شما  شيوه  كه  مردى  كند.  وارد 
پرپول  با جيب  حتى  باشيد،  خودتان  نمى گذارد  و   ندارد 

هم نمى تواند گزينه مناسبى براى انتخاب همسر باشد.
جنگ برای کنار هم بودن

مردى كه حاضر نيست پايش را از خانه بيرون بگذارد و 
اهل سفر و تفريح نيست، مى تواند همسر كسل كننده اى 
همسر  يك  كردن  پيدا  براى  باشيد  مراقب  اما  باشد. 
ماجراجو كه از دور جذاب و هيجان انگيز به نظر مى رسد، 
خودتان را به دردسر ديگرى نيندازيد. مردى كه دوستان 
زيادى دارد و حلقه حمايتى گسترده اى در اطرافش است، 
باشد،  زندگى  شريك  انتخاب  براى  خوبى  گزينه  شايد 
و  روابط دوستانه  ميان  ازدواج  از  بعد  اگر مرزى كه  اما 
خانوادگى اش بايد بگذارد را نشناسد، اجتماعى بودنش به 
يكى از اصلى ترين داليل تنش ميان شما تبديل مى شود.

اگر شما اهل هر روز در جمع بودن نيستيد  و گاهى به 
تنهايى نياز داريد، انتخاب مردى كه از تنهايى گريزان 
است و گذشته از حضور در جمع هايى كه شما  در آنها 
بيشتر  يا  روز  دو  يكى،  هفته  هر  دارد  دوست  هستيد، 
مجردى  روزهاى  ياد  دوستانش  با  و  بگذارد  تنهاى تان 
البته  كند.  ايجاد  براى تان  را  چالش هايى  مى تواند  كند، 
بودن  گريز  اجتماع  يا  اجتماعى  اندازه  كردن  مشخص 
شرايط  و  شما  به شخصيت  زيادى  بستگى  همسرتان، 
زندگى تان دارد. پس بدون آسان گيرى بيش از اندازه همه 

چيز را در كنار هم بررسى كنيد و بعد تصميم بگيريد.
جنگ عروس و مادر شوهر

مهم نيست چقدر پول توى جيب تان باشد، تنش هايى كه 
ميان شما و خانواده همسرتان ممكن است به راه بيفتد 
و انتقال احساسات منفى به همسرتان، مى تواند كام تان 
را هر روز و هر لحظه تلخ كند. براى پيشگيرى از ايجاد 
اين تنش ها، بايد قبل از ازدواج فكر چاره كنيد. وقتى مرد 
زندگى شما كه قرار است در آينده پدر فرزندان شما باشد 
را انتخاب مى كنيد، بايد بدانيد كه نه تنها به او، بلكه به 
مجموعه اى از آدم ها و روابط بله مى گوييد. درست است 
كه شما و او به تنهايى در يك خانه زندگى مى كنيد، اما 
هرقدر هم كه مستقل باشيد، نمى توانيد سايه اى كه اين 

روابط و آدم ها بر زندگى شما مى اندازند را انكار كنيد.
باوجود توجه به واقعيتى كه گفته شد، بايد يك اصل مهم 
ديگر را براى ايجاد آرامش در اين روابط مورد توجه قرار 
دهيد. اگر نتوانيد نقش لوال را در رابطه ميان خودتان و 
خانواده تان به خوبى بازى كنيد و همسرتان هم از پس 
به  ميان شما  پايان ناپذيرى  برنيايد، جنگ هاى  اين كار 
راه خواهد افتاد. نبايد فراموش كنيد اين شما نيستيد كه 
تمام مسئوليت خوب رفتار كردن با خانواده همسرتان را 
برعهده داريد و همسرتان نيست كه بايد با تمام وجود از 

رابطه اش با خانواده شما محافظت كند.
ماجرا كامال برعكس است. يعنى رفتار درست شماست 
كه باعث مى شود همسرتان رابطه متعادلى با خانواده تان 
داشته باشد و اگر همسرتان به خوبى نقش ميانجى را در 
رابطه خانواده اش با شما بازى كند، همه چيز در مسير 
با يك  آرامش پيش مى رود. كافى است هر دوى شما 
پيش نياز وارد اين روابط شويد؛ پيش نيازى كه بايد هميشه 
آن را موردتوجه قرار دهيد، رعايت اصل »احترام« است. 
شايد برقرارى يك رابطه صميمانه همراه با احترام ميان 
شما و خانواده همسرتان ايده آل باشد، اما اگر تفاو ت هاى 
ايجاد  به  مى كند،  دشوار  را  صميميت  ايجاد  شما  ميانه 

احترام بسنده كنيد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 
 

اگر اين قرآن را بر كوه نازل مى كرديم ، او را از ترس خدا خاشع و متالشى شده 
مى ديدى. حشر آيه ۲۱

حدیث روز

قرآن عهدنامه خدا براى مردم است. شايسته است كه انسان مسلمان به آن 
عهدنامه نگاه كند و در هر روز پنجاه آيه بخواند.امام صادق )ع(

سبک زندگی

آیا با پول می توان خوشبختی خرید؟

افقی: 
۱- راسته اي از حشرات-پايتخت 
پيچيدن-  درهم   -۲ تركيه 
مسمار-   -3 مختصر  زورافزايي- 
پايه  لهستان 4-  پايتخت  آغشته- 
- نويسنده فرانسوي قرن  نوزدهم  
درشت  بخيه  جاهل-  پلكان-   -5
6- جدبزرگ- ايزد- آب ويرانگر- 
سوهان-  دندانه   -7 معبررودخانه 
نقد-  پول   -8 -كارآموز  توبره 
حريف   -9 ماهيگير  دام   - منفك 
رگ   -۱0 بار  نيمه   - بيگانه   -
خواب - ديدني در ارتش- تظاهر 
حرف   -۱۱ ملكي  ضماير  از   -
يوناني - فيلمي از كمال تبريزي- 
سالن ورود ۱۲- رشته كوه مالزي- 
در  دريايي   -۱3 گينه  واحدپول 
سرور-پسوند   - سيبري  شمال 
 - مرشد  و  هادي  شايستگي ۱4- 
آسانسور- صنم ۱5- قسمت باالي 

جو زمين- خانه اندوه

عمودی:
انصاري-  عبدا...  از  اثري   -۱
نفرت-  حرف   -۲ مجسمه 
غزال  ساعت-  نوعي  متداول- 

ساز  بانكي-  قرض  جداشده-   -3
بادي 4- روشن و آشكار- مزمت 
به شعر- اس ام اس 5- افسوس 
- پستچي- صدمتر مربع 6- گونه 
خودماني  برادر   - رام   - برجسته 
نااهل   - متحير   - روزگاران   -7
آواز   - شرمساري  موجب   -8
جام  ميوه   -9 باطراوت  دادن- 
 -۱0 يارمجنون  خوبي-  -پاداش 

عالمت   - پسنديده   - دورنيست 
جمع ۱۱- باقي جان- عالي قدر- 
كوهي  رشته   -۱۲ ديگر  سوي 
نگهبان   - چهره  فلز   - نروژ  در 
چماقدار ۱3- فرمانروايان - فرزند 
درخت   -۱4 كننده  اداره   - پسر 
جنگلي - عنصرى در طبيعت -  از 
گازها-  حيوان شيرده ۱5- رنگها-

زبان بازي كردن
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ازدواج یعنی عشق

بگيرى.  عشق  و  بدهى  عشق  است؛  عشق  ازدواج 
ازدواج يعنى در خانه را باز كنى، صداى همسرت را 
بشنوى و لذت ببرى. پيچيدن بوى غذا در خانه يعنى 
وجود عشق در خانه. خانواده تنها جايگاهى است كه 
قانون حق ندارد در آن وارد شود. قانون بايد پشت در 
خانواده باشد تا اگر مشكل كوچكى بود كه نتوانستند 
آن را با همفكرى و صحبت حل كنند، قانون با عدالت 

قضاوت كند. 
نبايد اينطور باشد كه بر سر هر موضوعى سراغ وكيل 
برويم. متاسفانه اينها در جامعه ما برعكس است. خانواده 
يعنى  خانواده  است،  بودن  خانه  فقط هم  االن  هاى 
گرما، صميمت، گوش كردن و صحبت كردن. خانواده 
يعنى وقتى زن و شوهر كنار هم هستند دلشان تنگ 
 چيزهاى ديگر نباشد و دغدغه اى جز خانواده و همسر

 نداشته باشند.
را  افراد يك جامعه  تربيت  در  آخرين حرف  و  اولين 
بايد  كه  است  خانواده يك سيستم  زند.  مى  خانواده 
سيستم  اين  در  اگر  كند.  كار  خوب  آن  چيز  همه 
از مدتى قضيه ظاهرا  مشكلى ايجاد شود، شايد بعد 
تمام شود اما ردپاى آن، چنان باقى خواهد ماند كه 
مى تواند يك جامعه را به هم بريزد. خانواده كوچك 
ترين اما مهم ترين نهاد جامعه است كه اگر اشكالى 
در آن وجود داشته باشد، كل آن جامعه با مشكل رو به 
رو خواهد شد؛ چيزى كه در جامعه امروز ما ديده  مى 
شود. بدون رو دربايستى مى گويم كه جامعه ما بيمار 
است؛ خانواده ها مشكالت گوناگون دارند و راه تعليم 
و تربيت در خانواده ها گم شده است. نتيجه هم همين 

وضعيتى است كه امروز در جامعه شاهد آن هستيم.
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ندشمگشرابابرتش1

کواکچبیقنلسنک2

لمیررتخاتاودا3

رینشباتمریبر4

ودهرابمتیاکچ5

ففاوطریبکهری6

یوسیعمارحوکوب7

لافکربهاردیاش8

لاوحاتبثدودسم9

سوتسیلهاویاا10

نردنواسبایمر11

تنیالقارمناگ12

ولالتقاریدیوا13

ریجانورنلامرن14

یزاقفقیچگهریاد15

تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

مقداری لوازم منزل 
به فــروش می رسد.

09352376866- حسینی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

به یک منشی خانم )دفتر وکالت( نیازمندیم. 

32222635 -09157237880

بازاریاب با تجربه و ماهر در زمینه فروش 

سنگ نیازمندیم.   031-33802327

نقاشی ساختمان روغنی - پالستیک  
اکرولیک - مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

انواع نقاشی ساختمان 
پذیرفته می شود.

09159647370 - مرکی

پنیر توریس 400 گرم  پنیر نسیم 400 گرم 
2700 تومان

آدرس: بیست متری چهارم مدرس
 خیابان طهماسبی، فروشگاه بزرگ پامچال

از 8 صبح الی 12شب
09354734772

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی
 واقع در بازار     09158600545

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

فروش منزل ویالیی جنوبی 
273 مترمربع   معلم 7، پالک 34
فی: 360     09155620967

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی اجرای پیچ و رولپالک

09156694379
 موذن

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878 الستیـک اکبـری

فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی
بلوار مسافر -  مقابل پایانه

  09155611355 - 32338348 - 32338354
توجه          توجه 

تاالر عروسی با امکانات بسیار 
خوب و فروش بسیار عالی 

)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927

فرش های دست دوم شما را خریداریم.
09151633298

32313099
کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم

مبلمان و ... در محل
 نبش 17 شهریور 24     09159618050

فروش یک عدد کپسول 50 کیلویی 
پرسی و یک عدد تاکسی متر

09159626921

شرکت دارای رتبه آب و ابنیه و پروانه 
مجری ذیصالح مسکن به فروش می رسد.

09331316418

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید ، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش 3 عدد فیش حج تمتع
تاریخ ثبت نام: 86/11/9
فی هر فیش: 10 میلیون

09151613215
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شهرخبر: بررسی های جدید محققان نشان می دهد که استفاده مداوم از دو میوه خیار و گالبی از الغری موضعی در ناحیه صورت جلوگیری و موجب
 می شود صورت پرتر به نظر برسد. همچنین نوشیدن مقدار مناسب آب نیز موجب تأمین آب میان بافتی و تقویت عضالت صورت می شود. 
مصرف هویج، میوه و سبزیجات تازه نیز در طول روز موجب می شود که به سلول های پوست آبرسانی شده و پوست همیشه شاداب به نظر برسد.

میوه مفید برای رفع الغری صورت  اخبار ورزشی

برگزاری مسابقات قهرمانی پینگ پنگ 
استان انتخابی طرح هوپس

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ استان خراسان جنوبی 
انتخابی طرح هوپس به مناسبت دهه مبارک فجر در 
سالن شهید سرحدی بیرجند به صورت دوره ای برگزار 
شد و فرانک زردست از دبستان شاهد مقام اول را به 
دست آورد، عسل ایوبی از دبستان آزاده مقام دوم را از 
آن خود کرد، کوثر کفاش از دبستان مریم سوم شد و 
رقیه میری از دبستان سما مقام چهارم این مسابقات 

را کسب کرد. 

مربی تیم ملی والیبال ایران
 25 بهمن وارد تهران می شود

 ایرنا: مربی تیم ملی والیبال ایران برای زیر نظر گرفتن 
مرحله پلی آف لیگ برتر، یکشنبه 25 بهمن وارد تهران 
می شود. خوان سیچلو پس از پایان مسابقات انتخابی 
این  در  را  اش  خانواده  تا  کرد  ایتالیا سفر  به  المپیک 
کشور مستقر کند و سپس به منظور تسویه حساب مالی 
و بستن حساب های شخصی عازم قطر شد. سیچلو 
صبح یکشنبه 25 بهمن برای تماشا و بررسی رقابت 
تیم ها در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال و انتخاب 
بازیکنان برای دعوت به اردوی تیم ملی، وارد تهران 
می شود. وی در مدت حضور خود در ایران به شهرهای 
مختلف سفر می کند و مسابقات لیگ برتر والیبال را 
خواهد دید. مرحله پلی آف بیست و نهمین دوره لیگ 
برتر والیبال در سه مرحله برگزار خواهد شد که مرحله 
نخست آن از یکشنبه 25 بهمن ماه با چهار دیدار دور 
رفت آغاز می شود. تیم ملی والیبال ایران خود را برای 
جهانی  لیگ  و  المپیک  انتخابی  مسابقات  در  حضور 

2016 آماده می کند.

آغاز لیگ شانزدهم از 6 مرداد 95 

شروع  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  سازمان  رئیس 
شانزدهمین دوره این لیگ را 6 مرداد 95 اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، مهدی تاج پس از جلسه هیئت رئیسه 
با توجه به عدم صعود تیم  سازمان لیگ اظهار کرد: 
ماه سال  مرداد  از 6  آتی  لیگ سال  المپیک  به  امید 
95 آغاز می شود. وی درباره رقابت های جام حذفی نیز 
گفت: تعداد زیادی تیم را درگیر این رقابت ها خواهیم 
کرد و بازی ها به صورت تک دیدار برگزار خواهد شد. 
تاج درباره تعامل با تیم ملی نیز خاطرنشان کرد: برنامه   
کی روش لحاظ شده و سایر برنامه ها را نیز پیش بینی 
کرده ایم. جلسه دیگری نیز با کی روش در این زمینه 
برگزار خواهیم کرد. رئیس سازمان لیگ همچنین با 
اشاره به اینکه نقل و انتقاالت لیگ برتر فصل آتی تا 
هفته چهارم ادامه خواهد داشت، گفت:  نقل و انتقاالت 
تا  بود  خواهد  آینده  سال  شهریور   15 تا  مرداد   6 از 
باشگاه ها مجال پیدا کنند که شرایط بهتری پیدا کنند. 

مفیدترین جایگزین های آب 
برای پاکسازی کلیه 

جام جم سرا: ماء الشعیر، انواع عرقیجات گیاهی 
و آب میوه ها جایگزین های مناسبی به جای 

آب برای کلیه هستند، خارشتر یا خارخسک، سیاه 
یا عرق  بید،  عرق  تره،  شاه  کاسنی  دانه، عرق 
کاسنی زرد یا قاصدک بهترین برای کلیه هستند. 
سیاه دانه شکننده سنگ های کلیه است و برای 
رفع سنگ کلیه مفید است. خوردن گوشت گاو، 

گوساله، ماکارونی، الویه، غذاهای سرخ کردنی، 
غذاهای شب مانده هر چیزی که به معده آسیب 
بزند در ایجاد سنگ موثر است. در طب سنتی 
بهار نارنج و عرق کرفس یک نوع سنگ شکن 

محسوب می شوند.

خوابیدن با دهان باز به دندان ها 
آسیب می زند 

با  خوابیدن  که  گویند  می  محققان  شهرخبر: 
دهان باز به اندازه نوشیدن نوشابه های گازدار 

در زمان قبل از خواب، به دندان ها آسیب می 
زند. علت آسیب دیدن دندان ها این است که 
نفس کشیدن از راه دهان، باعث خشک شدن 
دهان می شود و اثر محافظتی بزاق را در کشتن 
باکتری موثر در اسیدی شدن دهان از بین می 
برد. با توجه به افزایش سطح اسید در شب ها، 
خوابیدن با دهان باز و تنفس از راه دهان هنگام 
خواب موجب فرسایس و پوسیدگی دندان می 
شود. از سوی دیگر، وضعیت پوسیدگی دندان 
اغلب  خوابند،  می  باز  دهان  با  که  افرادی  در 
آن  علت  که  است  بدتر  عقبی  های  دندان  در 
خشک تر بودن قسمت انتهایی دهان نسبت به 
قسمت جلویی آن است.احتمال تنفس از طریق 
دهان در شب ها در افراد مبتال به آسم و آپنه 

انسدادی خواب بیشتر است. 

با ماهی ، غذای سرد نخورید 

سالمت نیوز: به گفته محققان افراد دارای مزاج  
سرد و تر بهتر است برای کاهش عوارض ماهی 
در زمان پخت آن، از روغن کنجد و ادویه گرم 
استفاده کنند و در صورت تمایل پس از خوردن 
ماهی عسل یا زنجبیل مصرف کنند. طبع اغلب 
ماست،  آب،  مصرف  است،  تر  و  سرد  ماهی ها 
دوغ و غذاهای سرد و تر همراه آن باعث ایجاد 

بیماری هایی مانند درد مفاصل، درد معده، سردرد 
و ... در افراد مستعد می شود.

 
درمان واریس و پیشگیری از آن

واریسی  موجب  مختلفی  دالیل  عصرایران: 
آنها  ترین  شایع  که  شوند  می  رگها  شدن 
شما  والدین  از  یکی  اگر  است.  ژنتیک 
آن  به  ابتال  برای  شما  شانس  دارد  واریس 
توانند  می  واریسی  رگهای  است.   درصد   ۳۳

روش  یا  و  مختلف  جراحی  روشهای  بوسیله 
با  واریس  درمان  روش  یک  ایندوونوس) 
استفاده از لیزر و امواج رادیویی( درمان شوند. 
این  در  زیرا  است  دیگری  عامل  نیز  بارداری 
درصد   ۴0 تا  رگها  داخل  خون  حجم  دوران 

از  بیشتر  رگها  نتیجه  در  و  یابد  می  افزایش 
و  شوند  می  کشیدگی  دچار  توانشان  حد 
واریسی  رگهای  وضعیت  محققان  نظر  طبق 
یا  ایستادن  بدتر می شود.  بارداری  بار  در هر 
نشستن طوالنی مدت باعث جمع شدن خون 

می  وارد  فشار  ها  دریچه  به  و  شده  پاها  در 
ها  دریچه  و  رگها  دیواره  سن  افزاش  با  کند. 
ضعیف شده و ما را در معرض ابتال به رگهای 
واریسی قرار می دهند. چاقی نیز موجب فشار 

بر رگهای پا می شود.
ارثی  شما  خانواده  در  رگها  شدن  واریسی  اگر 
این  بروز  از  جلوگیری  برای  زیادی  کار  است 
دهید.  انجام  توانید  نمی  زده  بیرون  رگهای 
ظهور  راهکارهایی  با  توانید  می  حال  هر  به 
منظم  ورزش  بیندازید:  تاخیر  به  را  ها  آن 
که  فعالیتی  هرگونه  یا  روی  پیاده  بخصوص 
وزن  داشتن  کند.  درگیر  را  پا  ساق  ماهیچه 
نرمال برای جلوگیری از فشار به پاها. پوشیدن 
مدت  برای  که  زمانهایی  در  واریس  جوراب 
هستید.  ایستاده  یا  نشسته  حالت  در  طوالنی 
ها.  پنجه  کردن  جلو  و  عقب  با  پاها   کشش 
نوشیدن آب کافی ) دو لیتر در روز( به این دلیل 
که کم آبی موجب جذب آب توسط بافتها می 
شود.برای پیشگیری از ایجاد رگهای واریسی از 
ایستادن و نشستن برای مدت طوالنی خودداری 
کنید. پرهیز از انداختن پاها روی هم و پوشیدن 
کفش پاشنه بلند برای طوالنی مدت که مانع 
 از جریان خون می شود. لباس های تنگ نیز 
انقباض کمر، ران ها و پاها  می توانند موجب 

شوند پس لباس های راحت تر بپوشید.

خوابیدن با دهان باز به دندان ها آسیب می زند

انهدام باند بزرگ حمل مواد مخدر صنعتی در خراسان جنوبی

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از انهدام باند بزرگ حمل مواد مخدر صنعتی و کشف 86 کیلوگرم هروئین و 1۳ کیلوگرم 
کراک در شهرستان نهبندان خبر داد .سرهنگ مجید شجاع گفت: مأموران مستقر در ایست و بازرسي شهید حسینی سهل آباد 
نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه کامیون سفیدرنگ که از استان هاي جنوبي به سمت مشهد مقدس 
در حرکت بود، مشکوک شدند. وی افزود: مأموران خودروی کامیون را متوقف و به داخل ایست و بازرسي هدایت کردند که 
در بازرسی دقیق خودرو 86 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین پودری و 1۳کیلوگرم هروئین فشرده )کراک( که به 
طرز ماهرانه اي در بار خودرو جاسازي شده بود کشف شد. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: با اعتراف متهم دستگیر 
شده دستگیری عوامل اصلی این باند پیگیری شد و در دستور کار مأموران قرار گرفت. سرهنگ شجاع تصریح کرد: با گرفتن 
مجوز از مقام قضایي و اقدامات پلیسي و اطالعاتی در عملیاتی از پیش طراحي شده ،چهار نفر از عوامل اصلی این باند با 
همکاری پلیس خراسان رضوی در مشهد دستگیر شدند. این مقام انتظامي با خاطرنشان کردن انهدام باند حمل و توزیع کننده 
مواد مخدر صنعتی گفت: در این عملیات 5 متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد که متهمان با دستور مقام قضایی 
روانه زندان شدند . سرهنگ شجاع  از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت قاچاقچیان و توزیع کنندگان 

مواد مخدر با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گیرند و پلیس را در جهت شناسایي و دستگیري مجرمان یاري کنند. 

خواستگار هیوندا سوار، سارق سابقه دار بود

فارس : پسر 2۴ ساله هیوندا سوار که در پوشش دوستی، پیشنهاد ازدواج و با ابراز 
احساسات دروغین دختران را فریب داده و سپس اموالشان را به سرقت می برد با تالش 
مأموران دستگیر شد. از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 وقوع یک فقره سرقت 
منزل به کالنتری 101 تجریش اعالم شد. شاکی به کارآگاهان عنوان کرد: به همراه 
مادرم از منزل خارج و حین مراجعه متوجه شدیم منزلمان مورد سرقت قرار گرفته 
است.با توجه به تجهیز محل سرقت به دوربین های مداربسته، کارآگاهان به بررسی 
تصاویر پرداخته و موفق به شناسایی تصویر شخصی ناشناس شدند که با پوشش زنانه 
وارد آپارتمان شاکی شده است.نهایتا شاکی به کارآگاهان گفت: حدود یک ماه پیش با 
جوانی بعنوان خواستگار آشنا شدم و در طی این مدت، این شخص طی چندین نوبت 
جهت بررسی دکوراسیون به منزل ما تردد داشته است.با دریافت مشخصات متهم و 
انجام بررسی های الزم مشخص شد که وی از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت 

منزل است.متهم پس از دستگیری به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرد.

دستگیری سارقان کیف قاپ در  بیرجند 

شهرستان  در  قاپ  کیف  سارقان  دستگیری  از  جنوبی  خراسان  آگاهی  پلیس  رئیس 
بیرجند خبر داد . سرهنگ عرب زاده گفت : با شکایت خانمی به پلیس آگاهی مبنی بر 
سرقت کیف وی توسط راکبان یک دستگاه موتورسیکلت ناشناس در بیرجند، دستگیری 
 سارقان کیف قاپ پیگیری شد. وی گفت: با اعالم شکایت چند شاکی دیگر مبنی بر 
سرقت های مشابه پرونده به صورت ویژه در شعبه عملیات ویژه پلیس آگاهی پیگیری 
شد که با تالش شبانه روزی مأموران کالنتری و پلیس آگاهی سارقان دستگیر شدند. 
سرهنگ عرب زاده گفت: سارقان 19 و 25 ساله در پلیس آگاهی به چهار فقره کیف 
قاپی از شهروندان اعتراف کردند که تحقیقات در خصوص سایر سرقت های احتمالی 
ادامه دارد. وی با تأکید بر مراقبت شهروندان هنگام خروج از بانک ها و یا تردد در 
مسیرهای کم تردد هشدار داد: بهتر است شهروندان در صورتی که وجوه نقد، اشیای 
قیمتی و یا اوراق بهادار به همراه دارند از مسیرهای خلوت تردد نکنند و کیف دوشی 

یا ساک دستی آنان به گونه ای نباشد که امکان سرقت را توسط سارقان تسهیل کند.

  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز 

تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       
32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

پخش تراکت  تبلیغاتی

0938  928  2099

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528

32212519  
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برگزاری جشن نور و گردهمایی 7

فعاالن قرآنی خراسان جنوبی

جشن نور و گردهمایی فعاالن قرآنی استان روز گذشته 
برگزار شد. این گردهمایی با حضور مسئوالن خانه های 
قرآن روستایی و شهری، مؤسسات قرآنی، اساتید ممتاز 
و منتخبان قرآن دستگاه اجرایی و حافظان استان به 
همت کمیته قرآن و عترت دهه فجر خراسان جنوبی 

در سالن عالمه فرزان برگزار شد.

نخستین جشنواره »مادران قصه گو«
 در شهرستان بشرویه برگزار شد

گروه خبر- همزمان با هفتمین روز از دهه فجر، اولین 
جشنواره مادران قصه گوی خراسان جنوبی توسط اداره 
سالن  در  بشرویه  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه 
اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کودکان  و  مادران  پرشور  حضور  با  شهرستان  این 
هدف  شد.  برگزار  بشروی  مالعبدا...  کتابخانه  عضو 
از برگزاری این جشنواره ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر 
مادران با کتابخانه بود. تعداد شرکت کنندگان در این 
جشنواره، بیست نفر بود که هشت نفر به مرحله نیمه 

نهایی و چهار نفر به مرحله پایانی راه یافتند.

برگزاری نمایشگاه سفال »سرزمین ما ایران«
 در کانون پرورش فکری فردوس

گروه خبر- همزمان با فرا رسیدن دهه فجر نمایشگاه 
ایران« در مرکز فرهنگی هنری  سفال »سرزمین ما 
آشنایی  هدف  با  نمایشگاه  این  شد.  افتتاح  فردوس 
و  ایران  سرزمین  با  نوجوانان  و  کودکان  بیشتر 
استان های مختلف کشور و به همت اعضای هنرمند 
کارگاه سفال پس از خوانش کتاب »سرزمین ما ایران« 
کانون  انتشارات  مجموعه  از  خداجو  فروزنده  نوشته 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

2 پروژه در بخش مرکزی خوسف 
به بهره برداری رسید

فارس- همزمان با هشتمین روز از دهه فجر دو پروژه 
در بخش مرکزی خوسف به بهره برداری رسید. این 
پروژه ها شامل طرح توسعه و اصالح معابر روستای 
تقاب با 420 متر جدول گذاری و  2 هزار و 500 متر 
محل  از  تومان  میلیون   83 اعتبار  با  آسفالت،  مربع 
آبرسانی  پروژه  همچنین  است.  دهیاری ها  اعتبارات 
شهرک کالته ملک شهرستان خوسف شامل اجرای 
شبکه توزیع به طول 2 هزار متر و دو مورد ساخت 
میلیون   300 اعتبار  با  که  بوده  شیرآالت  حوضچه 
ریال توسط امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 

خوسف اجرا شده است.

تولید ساالنه 2500 تن گوشت سفید در نهبندان

فارس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان از 
تولید ساالنه 2 میلیون و 583 تن گوشت سفید در 
این شهرستان خبر داد. مالکی در آیین بهره برداری 
در  قطعه ای  هزار   20 گوشتی  مرغداری  واحد  از 
با  گوشتی  مرغداری  واحد  این  کرد:  اظهار  شوسف 
مشارکت سرمایه گذار خصوصی ایجاد شده است که 
ساالنه ظرفیت تولید 114 تن گوشت سفید را دارد. 
وی  افزود: با اجرای این طرح برای سه نفر به طور 
مستقیم  غیر  صورت  به  نفر  چهار  برای  و  مستقیم 
اکنون  هم  شد:  یادآور  وی  است.  شده  ایجاد  شغل 
27 واحد مرغداری گوشتی در شهرستان فعال است 
که این تعداد واحد مرغداری ظرفیت تولید ساالنه 2 

میلیون و 538 تن گوشت سفید را دارند.

 برگزاری همایش پیشگامان انقالب در قاین

همایش  فجر  دهه  از  روز  هفتمین  با  همزمان  ایرنا- 
برگزار شد.  قاین  در شهر  اسالمی  انقالب  پیشگامان 
فرمانده سپاه ناحیه قاینات در این همایش گفت: مردم 
قاین در دوران پیروزی انقالب هم گام با مردم سراسر 
کشور با برگزاری راهپیمایی و تظاهرات نقش خود را 
به خوبی ایفا کردند. سرهنگ برات زاده، افزود: تقدیم 
پنج شهید در کارنامه مبارزه مردم این شهرستان در 22 
آذر سال 57 و پیش از پیروزی انقالب اسالمی نشان 
دهنده اوج بصیرت مردم این منطقه است. وی هدف از 
برگزاری چنین همایش هایی را زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره دوران انقالب عنوان کرد و گفت: شما مدافعان 
وظیفه  و  فقیه هستید  والیت  و  امام  انقالب،  حقیقی 
ماست که با برگزاری این گونه همایش ها یاد دوران 

انقالب را زنده نگه داریم.

برگزاری جشنواره فرهنگی - ورزشی 
عشایر  شهرستان نهبندان 

ایرنا- جشنواره فرهنگی و ورزشی در منطقه عشایر 
حضور  با  همزمان  نهبندان  مرزی  شهرستان  بندان 

تعدادی از مسئوالن استان و شهرستان برگزار شد.

سرویس امانت مخفف 
شرکت پست خراسان جنوبی افتتاح شد

یا  از دهه فجر، طرح »سام«  ایرنا- در هشتمین روز 
امانت مخفف شرکت پست خراسان  همان سرویس 
جنوبی طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن استان 
این  در  گفت:  پست  مدیرکل  شد.  افتتاح  بیرجند  در 
سرویس تنها برای این استان امکان قبول مرسوالت 
با شرح تخفیف  امانت  قالب سرویس  در  حاوی کاال 
درصد  تا 60  از 30  مرسوله  تعداد  ازای  به  داده شده 
نرخ مصوب فراهم شده است. صابریان، هزینه تأمین 
تجهیزات این سرویس پستی را 100 میلیون ریال ذکر 
کرد و افزود: در این راستا با ابتکار پست استان خودرویی 
رایانه،  قبول شامل سیستم  باجه  به تجهیزات  مجهز 
چابگر و ترازو راه اندازی شده که ارائه این سرویس به 
صورت سیار از محل استقرار مشتری در منزل یا محل 
کار می باشد. وی یادآور شد: شهروندان می توانند از 
طریق تماس با تلفن 193 از خدمات و مزایای سرویس 

امانت مخفف پست خراسان جنوبی بهره مند شوند.

افتتاح فاز اول پروژه پیاده سازی طرح جامع 
مالیاتی در شهرستان های طبس و فردوس

جامع  طرح  سازی  پیاده  پروژه  اول  فاز  خبر-  گروه 
مالیاتی اداره امور مالیاتی طبس با حضور امام جمعه 
شهرستان،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  طبس، 
از مسئوالن شهرستان و همچنین  و جمعی  شهردار 
نژاد  یعقوب  افتتاح شد.  استان،  مالیاتی  امور  مدیرکل 
مدیرکل امور مالیاتی استان در این جلسه، گفت: هدف 
از اجرای طرح جامع مالیاتی تبدیل نظام سنتی مالیات 
ارائه  جهت  الکترونیکی  کاماًل  نظام  یک  به  ستانی 
خدمات بهتر در اسرع زمان به مؤدیان است. وی افزود: 
تاکنون بالغ بر 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 
در خصوص تخریب و بهسازی فضای اداری و اجرای 
فاز اول طرح جامع مالیاتی در کل استان هزینه شده 
از این مبلغ حدود چهار میلیارد ریال جهت اجرا و  و 
بهره برداری فاز اول طرح جامع مالیاتی در شهرستان 
طبس هزینه شده و اجرا و تکمیل فازهای دیگر این 
طرح با حداکثر توان و سرعت در دست پیگیری و اجرا 
پیاده  پروژه  اول  فاز  افتتاح  مراسم  در  وی  باشد.  می 
سازی طرح جامع مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان 
فردوس نیز اظهار کرد: تاکنون هزینه ای بالغ بر سه 
میلیارد ریال جهت اجرا و بهره برداری فاز اول پروژه 
پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در شهرستان فردوس از 
محل اعتبارات ملی هزینه شده و اجرا و تکمیل فازهای 

دیگر این طرح در دست پیگیری و اجرا می باشد.

افتتاح ساختمان دهیاری روستای سوالخان
به نمایندگی از 16 پروژه بخش شوسف نهبندان

بخش  سوالخان  روستای  دهیاری  ساختمان  فارس- 
شوسف شهرستان نهبندان به نمایندگی از 16 پروژه 
دهیاری های این بخش مورد بهره برداری قرار گرفت. 
برای احداث ساختمان این دهیاری مبلغ 200 میلیون 
ریال هزینه شده است. به منظور آماده سازی و اجرای 
این 16 طرح  نیز اعتباری بالغ بر 820 میلیون ریال 
شامل  شوسف  بخش  پروژه های  است.  شده  هزینه 
ساحلی،  دیوار  غسالخانه،  احداث  دهیاری،  ساختمان 
حصارکشی آرامستان و تجهیزات پارک کودک می شود.

8 پروژه عمرانی در سربیشه افتتاح شد

در هشتمین روز از دهه فجر هشت پروژه عمرانی در 
شهرستان سربیشه با حضور مسئوالن به بهره برداری 
دو  توسعه  و  کلنگ زنی  شامل  پروژه ها  این  رسید. 
کالس در مرکز آموزش استثنایی گل ها، افتتاح سیستم 
و  مقاوم سازی  ابراهیمی،  شهید  مدرسه  گرمایشی 
بهسازی دبیرستان دکتر علی شریعتی در شهر سربیشه، 
تأمین برق متقاضیان سمت توسعه و کنترل سیل و 
رسوب در روستای شورستان، سنگ فرش معابر روستای 
سنوک و افتتاح معدن کرومیت روستای توتک است که 
اعتباری بیش از 500 میلیون تومان برای این طرح ها 
هزینه شده است. گفتنی است، جمعیتی بیش از یک هزار 

و 400 نفر از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در بیرجند 

شبستان- یادواره شهدای دانش آموز خراسان جنوبی با 
حضور خانواده معظم شهدا، مسئوالن و دانش آموزان 
در مدرسه دبیرستان عالمه طباطبایی برگزار شد. حجت 
انصار  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  نوفرستی  االسالم 

الرضا)ع( استان در این مراسم به ایراد سخن پرداخت.

از توابع شهرستان مرزی درمیان روز گذشته در  ایرنا- عملیات اجرایی طرح گازرسانی به دو شهر طبس مسینا و گزیک 
مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، فرماندار درمیان و جمعی از مسئوالن محلی آغاز شد. 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در این مراسم گفت: در اجرای طرح گاز رسانی به شهرهای طبس مسینا و گزیک و 

تأمین گاز حدود چهار هزار خانوار به 270میلیارد ریال بودجه نیاز است. 

طرح گاز رسانی به دو شهر طبس مسینا و گزیک در شهرستان درمیان آغاز شد

هسته های اصولگرایی در شهرستان های استان تشکیل شد

در  اصولگرایی  هسته های  گفت:  استان  در  انقالب  همیاران  اجرایی  دبیر 
شهرستان ها تشکیل شد. به گزارش تسنیم، تناکی در 
نشست خبری برنامه های شورای ائتالف اصولگرایان 
استان اظهار کرد: هدف این مجموعه تنها انتخابات 
نبود بلکه ترویج گفتمان انقالب و رهبری بود که در 
تهران و در شهرستان ها شکل گرفت و متشکل از 

همه گروه های وصل به اصولگرایی بود و یکی از وظایف آنها در برهه انتخابات 
حضور در انتخابات و پرشور کردن سالمت انتخابات است. وی بیان کرد: 
جلسات منظمی داریم که همه  گروه ها از شهریور ماه در جلسات حضور دارند 
و  در بحث انتخابات ورود پیدا کرده ایم. وی افزود: برای انتخاب کاندیدای 
اصلح شاخصه هایی که بر مبنایی رهبری تدین، کارایی، شجاعت، دلسوزی 

است را لحاظ و مقبولیتی که در سطح استان دارند بررسی می کنیم.

بهره برداری از 10 طرح عمرانی خدماتی 
درمیان با اعتباری بیش از 11 میلیارد ریال

طرح   10 تعداد  فجر،  دهه  از  روز  هشتمین  در 
عمرانی- خدماتی در شهرستان درمیان با اعتبار 11 

میلیارد و 580 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
آئین  در  درمیان  فرماندار  فارس،  گزارش  به 
از  بهره برداری  با  اظهار کرد:  پروژه ها  این  افتتاح 

مزایای از  روستا   14 و  دو شهر  در  خانوار   612 و  هزار   2  این طرح ها 
آن بهره مند می شوند.

به شهرستان گزیک  گازرسانی  پروژه  کلنگ زنی  مراسم  در  بشیری زاده 
و طبس، گفت: عملیات گاز رسانی در این شهرها با اعتبار 27 میلیارد 
ریال به زودی آغاز می شود. وی یادآور شد: با افتتاح این پروژه 30 هزار 

خانوار از مزایای نعمت گاز برخوردار می شوند.

زندگی سربازان و افسران نیروی هوایی 
قهرمانانه و اخالقی است

نیروی  افسران  و  سربازان  از  بیرجند  جمعه  امام 
گفت:  و  کرد  یاد  قهرمان  انسان  صفت  با  هوایی 
زندگی  اخالقی  به صورت  افسران  و  سربازان  این  
فارس، حجت االسالم رضایی  به گزارش  می کنند. 
به  هوایی  نیروی  کارکنان  و  فرمانده  با  دیدار  در 

مناسبت سالروز 19 بهمن ماه و روز نیروی هوایی، اظهار کرد: نیروهای 
نظامی و انتظامی مؤمن و متدین همیشه در تمامی صحنه ها حضور فعال 
و مستمری داشته اند. وی اضافه کرد: یک افسر نیروی هوایی باید الگوی 
از  وی  باشد.  صالح  و  سالم  انسان  چهره  چهره اش،  و  جامعه  در  اخالق 
سربازان نیروی هوایی خواست تا قلبی بهشتی و جانی کارا داشته باشند تا 

زمینه ساز انسانی کامل باشند.

همزمان با هشتمین روز از دهه فجر با حضور معاون توسعه مدیریت و برنامه 
ریزی استانداری، فرماندار درمیان و جمعی از مسئوالن این شهرستان، کارخانه 

قند قهستان پس از دو سال تعطیلی بار دیگر راه اندازی شد. 
به گزارش ایرنا،  فرماندار درمیان در آیین راه اندازی این واحد تولیدی گفت: 
با شروع به کار این کارخانه، تعدادی از کارگران بیکار این واحد دعوت به کار 
توانمندی هستند،  افراد  افزود: مدیران جدید کارخانه  زاده  بشیری  می شوند. 
از بانک ها و تأمین اجتماعی فرصتی برای پرداخت بدهی های  اند  توانسته 

کارخانه به دست آورند.
مدیرعامل کارخانه قند قهستان نیز گفت: تاکنون 17.5 میلیارد ریال از بدهی 
این واحد به کارگران و کشاورزان شهرستان پرداخت شده است. عظیمی افزود: 
آن  سهام  درصد   65 که  دارد  بدهی  ریال  میلیارد   170 از  بیش  کارخانه  این 
اندازی  راه  با  بیان کرد:  بیستون کرمانشاه خریداری شد. وی  توسط کارخانه 

مجدد این واحد و با احداث صنایع پایین دستی فرآوده های قندی این واحد از 
حالت رکود خارج خواهد شد. به گفته وی یکی از اقدامات مسئوالن به صرفه 
از گاز برای  بودن فعالیت کارخانه است که در دستور کار قرار دارد، استفاده 
تولید  برای  مازوت  به جای سوخت  الکتریکی  انرژی  از  استفاده  و  برق  تولید 

فرآورده های قندی است.
کارخانه قند قهستان سال های گذشته زمینه اشتغال تعدادی از جویندگان کار 
منطقه را تأمین می کرد که در 10 سال گذشته به دلیل سوء مدیریت و کمبود 
نقدینگی دوره پر تنشی را در طول 53 ساله گذشته سپری کرد تا اینکه اواخر 
سال 92 تعطیل شد. این کارخانه بعد از تعطیلی دو ساله، دهه فجر امسال جانی 

تازه گرفت و نور امید در دل 320 کارگر این کارخانه روشن شد. 

کارخانه قند قهستان شهرستان درمیان راه اندازی شد

در هشتمین روز از دهه فجر اولین ترمینال ضبط زرشک و 
عناب با حضور مسئولین در خراسان جنوبی افتتاح شد. به 
گزارش ایسنا، محمدعلی محمدی، رییس جهادکشاورزی 
بیرجند صبح امروز )19 بهمن ماه( در مراسم افتتاح اولین 
افتتاح   از  جنوبی  خراسان  در  عناب  و  زرشک  ترمینال 
همزمان 21 پروژه بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 75 
هزار و 453 میلیون ریال خبرداد.وی با اشاره به اینکه میزان 
کل هزینه طرح ترمینال ضبط زرشک و عناب 15 هزار و 
320 میلیون ریال بوده است، افزود: در تسهیالت دریافتی 

این طرح شامل؛ 7190 میلیون ریال سرمایه ثابت و 16 هزار 
است.رییس  بوده  در گردش  ریال سرمایه  میلیون  و 500 
این طرح  تولید  داد: ظرفیت  ادامه  بیرجند  جهادکشاورزی 
سالیانه در بخش فرآوری زرشک 700 تن و فرآوری عناب 
و سایر محصوالت 510 تن است.محمدی تصریح کرد: این 
ترمینال در زمینی به مساحت  2867 مترمربع با زیربنای 
992 متر مربعی احداث شده است.وی با اشاره به اینکه 26 
نفر اشتغال مستقیم توسط این ترمینال ایجاد می شود، افزود: 
مجری طرح شرکت نگین شهر کاج  بوده که طرح را در 

سال 93 شروع و 94 پایان یافته است.

با ایجاد اشتغال، برای آینده جوانان 
برنامه ریزی داشته باشیم

علی ناصری فرماندار بیرجند نیز در این مراسم گفت: برای 
مسائل  حل  با  موجود  شرایط  در  و  موجود  اشتغال  حفظ 
از توان و  باید در خدمت بخش خصوصی بوده و  هسته 
تجربه این افراد استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه با همت 
جوانان کشور بحث اشتغال در اولویت کاری کشور بوده و 

باید به آن توجه شود، اظهارکرد: در شرایط جدید با امید 
و همدلی و همزبانی از فضای اعتماد موجود با استفاده از 
سرمایه گذار ها برای ایجاد اشتغال و قطع وابستگی ها انجام 
با عظم  امیداست  داد:  ادامه  بیرجند  وظیفه کنیم.فرماندار 
ملی که در کشور ایجاد شده بتوانیم واحدهای صنعتی و 
اشتغال بیشتری را ایجاد کنیم.وی خاطرنشان کرد: برای 
غلبه بر مشکالت جامعه که ریشه بیشتر آنها در مباحث 
اقتصادی است که باید شرایطی فراهم کنیم که با ایجاد 

اشتغال، برای آینده جوانان برنامه ریزی داشته باشیم.

افتتاح اولین ترمینال ضبط زرشک و عناب در خراسان جنوبی

امید  فرهنگی  آموزشی  بزرگ  مجتمع  از  برداری  بهره 
بیرجند با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش آغاز شد. 

این مجتمع  افتتاح  آیین  در  پرورش  و  آموزش  مدیر کل 
با  بیرجند  امید  فرهنگی  آموزشی  مجتمع  کرد:  اظهار 
زیربنای 3هزار و 360 متر مربع در 4 طبقه و 17 سوئیت 
و  احداث آن قریب 2میلیارد  برای  احداث شده است که 
500 میلیون تومان هزینه شده است. المعی با بیان اینکه 
این مرکز ظرفیت پذیرش 90 نفر را به طور همزمان دارا 
می باشد، تصریح کرد: قرار گرفتن این مرکز در بهترین 
نقطه شهری و در مجاورت مجهزترین مرکز درمانی استان 
یکی از ویژگی های بارز مجتمع آموزشی و فرهنگی امید 
چهار  ایمان  و  پشتکار  طبع،  متانت  قناعت،  وی  است. 
ویژگی بارز فرهنگیان در خراسان جنوبی برشمرد و افزود: 
با افتتاح این مرکز 15 هزار فرهنگی استان از مزایای آن 

بهره مند می شوند. المعی با بیان اینکه خراسان جنوبی 
یکی از استان های غنی کشور در حوزه ی فکر و اندیشه 
است، ادامه داد:  دانش آموزان مستعد خراسان جنوبی در 
هنری  و  فرهنگی  ورزشی،  علمی،  مختلف  های  عرصه 

حائز رتبه های برتر کشور هستند.

اجرای طرح رتبه بندی 
بر اساس صالحیت ها از سال آینده

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
نیز گفت: با اجرای طرح رتبه بندی بر اساس صالحیت ها 
بندی در  رتبه  نظام  آینده  ابتدای سال  از  و شایستگی ها 
آموزش و پرورش به طور کامل استقرار می یابد. سید محمد 
بطحایی  اظهار کرد:  از ابتدای سال تحصیلی جاری فاز 
اول طرح رتبه بندی در آموزش و پرورش اجرایی شد. وی 

با اشاره به پایان یافتن عملیات طرح مطالعاتی اجرای نظام 
رتبه بندی بر اساس صالحیت ها و شایستگی ها تا پایان 
سال جاری خاطر نشان کرد:  پیش بینی می شود با اجرای 
این نظام از ابتدای سال 95 بخشی از پرداخت ها بر اساس 

صالحیت ها و شایستگی ها معلمین انجام شود. 

گفتنی است دیدار با مدیران آموزش و پرورش، معاونین توسعه 
مدیریت و پشتیبانی شهرستان ها و مناطق استان و معاونین 
اداره کل، بازدید از مجتمع رفاهی و فرهنگی مرکز استان و 
بازدید از طرح های نیمه تمام رفاهی و خدماتی فرهنگیان از 

دیگر برنامه های سفر بطحایی به خراسان جنوبی بود.

با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش انجام شد:

بهره برداری از مجتمع آموزشی فرهنگی امید بیرجند

انصارالرضا)ع( استان اظهار کرد: ماندگاری  فرمانده سپاه 
و  اصلح  انتخاب  گرو  در  اسالمی  انقالب  سرافزازی  و 
هوشمندانه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
را  مردم  حداکثری  زمینه ساز حضور  باید  و  است  رهبری 
غیاثی  فارس،  گزارش  به  باشد.  رأی  صندوق های  پای 
بسیج  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  نکوداشت  همایش  در 
بیرجند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  جنوبی  خراسان  اساتید 
صحنه  در  خمینی)ره(،  امام  حکیمانه  تدبیر  کرد:  اظهار 
بودن مردم و والیت پذیری اقشار جامعه نقش اساسی در 
اینکه  بیان  با  ایران داشت. وی  انقالب اسالمی  پیروزی 

جمهوری اسالمی و حاکمیت دینی ایران دارای شکل و 
افزود: حضور آحاد مردم  محتوای مبتنی بر اسالم است، 
در صحنه های سیاسی، مناسبت های مذهبی و مشارکت 
حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری در راستای حفظ و مسیر انقالب است. وی با بیان 
اینکه دستاوردهای انقالب اسالمی ساده به دست نیامده 
جهانی  انقالب  تنها  اسالمی  انقالب  کرد:  تصریح  است، 
است که استقالل خود را با هدایت ولی فقیه حفظ کرده 
و سبب شده تا الگوی همه جانبه ای از خود در حوزه های 

مختلف سیاسی و اجتماعی باقی گذارد. 

غیاثی در ادامه از بسیج اساتید به عنوان افسران مقابله با 
از طریق  امروزه دشمن  برد و اظهار کرد:  نام  نرم  جنگ 
رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی درصدد نفوذ در 
نیز  میدانی  اقدامات  و  است  جامعه  مختلف  اقشار  میان 
داشته است که باید تاثیرگذاری آن را در جامعه رصد کرد.

انتخابات  به  انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی  فرمانده سپاه 
رهبری  معظم  مقام  افزود:  و  کرد  اشاره  امسال  اسفندماه 
در سخنرانی 19 دی ماه 94 خود تکلیف همه را مشخص 
در  ایشان  بیانات  تبیین  و  نشر  به  نسبت  باید  و  کردند 
کرد:  تصریح  غیاثی  ورزید.  اهتمام  مختلف  اقشار  میان 

انتخاب  گرو  در  اسالمی  انقالب  سرافزازی  و  ماندگاری 
اصلح و هوشمندانه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
خبرگان رهبری است که باید در راستای منویات رهبری 
و شرایط حساس کنونی زمینه حضور حداکثری مردم را 
فراهم کرد. وی خاطرنشان کرد:  رأی  پای صندوق های 
به  نسبت  نظام  به  وفادار  و  خوشنام  سیاسی  گروه های 
معرفی نامزدهای اصلح و والیتمدار اقدام کنند تا جامعه به 

انسجام ملی برسد و برای دشمنان راه نفوذی پیدا نشود.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان تأکید کرد:

انتخاب هوشمندانه نمایندگان مجلس و خبرگان

 آموزشگاه طراحی دوخت

 راحلـه
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.
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اطالعیـه
دهه  فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است. مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( 

انقالب اسالمی ایران سی و هفتمین سالگرد پیروزی خویش را در حالی 
سپری می نماید که پیروزی و موفقیت های ارزشمندی در عرصه های علمی 
و دیپلماسی کسب کرده است  و از آن جا که دشمنان نمی توانند شکوفایی 
و پیشرفت ملت ایران را تحمل نمایند لذا همه قدرت خود را مصروف 
خشکانیدن ریشه های اسالم  و انقالب و ایجاد اختالف و تفرقه در ملت میان 
ایران به اشکال مختلف نموده اند. بنابراین جامعه اهل سنت خراسان 
جنوبی ضمن گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر با تجدید پیمان با رهبر 
معظم انقالب و آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، از همه اقشار 
مختلف مردم غیور استان علی الخصوص جوانان فهیم  و انقالبی این استان 
دعوت به عمل می آورد با حضور دشمن شکن و حماسی خود در راهپیمایی 

یوم ا... 22 بهمن دشمنان این خاک مقدس را بیش از پیش ناامید کنند.
جامعه اهل سنت خراسان جنوبی

به دو نفر نیروی خانم آشنا به کامپیوتر برای کار در انتشارات 
دانشگاه نیازمندیم. 09158600073  خیابان محالتی  - نشر پویا
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فجر  مبارک  دهه  روز  هشتمین  با  همزمان   - فرد   کاظمی 
با حضور  بیرجند  دانشگاه  پروژه عمرانی  زنی 20  برداری و کلنگ   بهره 
»دکتر شریعتی نیاسر« معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، 
مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، رئیس، معاونان و اعضای هیئت علمی 

دانشگاه بیرجند آغاز شد.
رئیس دانشگاه بیرجند در آیین کلنگ زنی ساختمان دانشکده علوم تربیتی 
این دانشگاه گفت: فاز نخست دانشکده علوم تربیتی با مساحت 10 هزار و 

500 متر مربع و اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال آغاز شد.
دکتر خلیلی با بیان اینکه فاز نخست )فنداسیون( این دانشکده اردیبهشت 
ماه سال 95 به پایان می رسد، اظهار کرد: در مجموع 100 میلیارد ریال 
برای این دانشکده نیاز است که در سال جاری بودجه آن از محل اعتبارات 

اختصاصی دانشگاه تامین خواهد شد.
تکمیلی دوم خوابگاه تحصیالت  فاز  اجرایی  عملیات  آغاز  پروژه   دومین 
با  این خوابگاه  افزود:  بود که خلیلی  بیرجند  دانشگاه  متاهلین(  )خوابگاه 
مساحت 640 متر مربع و اعتبار پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز 
آغاز  با ظرفیت 10 سوئیت 50 متری  فناوری  و   وزارت علوم، تحقیقات 

می شود و مدت ساخت آن تا پایان سال 95 خواهد بود.
دیگر  از  بیرجند  دانشگاه  سرپوشیده  استخر  توسعه  طرح   افتتاح 

پروژه هایی بود که دیروز به بهره برداری رسید. 
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به طرح توسعه این استخر عنوان کرد: طرح 
توسعه مجموعه آبی میالد دانشگاه با مساحت 100 متر مربع افتتاح شد که 

برای این پروژه 120 میلیون تومان هزینه شده است.
معاون وزیر علوم و رئیس دانشگاه در ادامه، عملیات اجرایی محوطه مسجد 
امام صادق)ع( دانشگاه بیرجند را کلنگ زنی کردند که به گفته دکتر خلیلی، 
مساحت این پروژه 11 هزار متر مربع است که با 4 میلیارد ریال اعتبار از 

محل اعتبارات ملی تامین خواهد شد. 
با  روباز(  تئاتر  )آمفی  بیرجند  دانشگاه  والیت  تاالر  محوطه  افتتاح 
مساحت 4500 متر مربع و اعتبار سه میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی 
بود که با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

بهره برداری رسید.

افتتاح زمین ورزشی دانشکده کشاورزی امیرآباد بیرجند

آغاز عملیات اجرایی فاز اول توسعه ساختمان آموزشی دانشکده کشاورزی 
امیرآباد با مساحت 1000 متر مربع و با دو میلیارد ریال اعتبار، افتتاح گلخانه 
 و خزانه های گیاهان زینتی با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال از دیگر 

 پروژه های دانشگاه بیرجند بود که توسط معاون وزیر علوم به بهره برداری رسید.
به گفته رئیس دانشگاه بیرجند در این گلخانه 30 نوع گل و گیاه زینتی 
برای استفاده فضای سبز دانشگاه پرورش داده می شود که طی سه سال 

آینده تمامی نیاز گل و گیاه دانشگاه را برآورده خواهد کرد.
دکتر خلیلی افتتاح زمین ورزشی دانشکده کشاورزی امیرآباد بیرجند را از 

دیگر پروژه های افتتاحی و عملیاتی دانشگاه بیرجند عنوان کرد.
در افتتاح زمین ورزشی دانشکده کشاورزی امیرآباد که مدیر کل تربیت 
بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور 
امیرآباد  کشاورزی  دانشکده  امیر  خوابگاه  روباز  ورزشی  مجموعه  داشت، 
 شامل دو زمین فوتبال و والیبال با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال به همراه 
فنس کشی محوطه ها و با مساحت 1700متر مربع و 200 میلیون تومان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
پروژه  اجرایی 20  آغاز عملیات  و  افتتاح  برای   : اظهار کرد  خلیلی  دکتر 
عمرانی دانشگاه بیرجند در دهه فجر امسال در مجموع 155 میلیارد ریال 

اعتبار هزینه یا در نظر گرفته شده است.
به گفته وی دانشگاه بیرجند قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه خراسان 
جنوبی است و هم اکنون 13هزار دانشجو و بیش از 300 عضو هیئت علمی 

و 600 کارمند در این مجموعه آموزشی فعالیت دارند.

همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت؛

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 20 پروژه عمرانی در دانشگاه بیرجند

خانواده های معظم

 دهقان تنها و قریب حسینی
مصیبت وارده را صمیمانه

 تسلیت عرض نموده 
 خود را در غم شما شریک می دانم. 

فرزان طوفانی نژاد

فروشی- معاوضه
متر   1600 مزروعی  زمین  فروش 

روبروی صدا و سیما 
همراه با درخت + یک ساعت آب 

یا قابل معاوضه با آپارتمان
09153617343

جناب آقای محمد علی ضیائی فرد
رئیس محترم کانون اصالح و تربیت شهرستان بیرجند

با عرض ادب و احترام انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت جدید تبریک عرض نموده 
امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

حسین سوزنده

 قرعه کشی بزرگ سام تل 1394/12/25 با جوایزی ارزنده 
 به ازای خرید هر گوشی یا تبلت از 94/11/15  الی 

94/12/24 یک عدد کارت قرعه کشی از ما دریافت نمایید. 

آدرس: نبش حکیم نزاری 7
  09399776070 - 32232358

09155616322 - فتحی

   مـژده

مناقصه عمومی )نوبت اول(
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند 

موضوع مناقصه: احداث فاز یک ساختمان سردخانه میوه و تره بار 
شهرداری بیرجند )اجرای فونداسیون و سازه( واقع در بلوار مسافر، میدان میوه و تره بار، 

مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی مندرج در اسناد مناقصه
شرایط مناقصه: کلیه  متقاضیان  حقوقی  که دارای گواهی صالحیت معتبر از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه می باشند، می توانند در مناقصه مذکور شرکت 
نمایند. سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ  چهارصد میلیون  ریال را 
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در 
وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا 
وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه 

اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان  می توانند برای دریافت اسناد  تا تاریخ 94/11/25 

به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد مناقصه را تا پایان وقت 
اداری )ساعت 13:30( مورخ 94/12/6 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی 

بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 مورخ 94/12/9 

در سالن جلسات شهرداری بیرجند - میدان ابوذر برگزار خواهد شد. 
شهرداری مختار خواهد بود تا سقف 25 درصد مبلغ معامله را پیش پرداخت نماید.

کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3- 32222200 )056( تماس حاصل 

نمایند. 

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند

آنالــوگ، IP Camera ، AHD  )تحـت شبکه(
انتقال تصاویر- اعالم حریق- هشدار دهنده نشت گاز
 شیـر برقـی قطع گـاز- شیـر حسـاس بـه زلـزله

 0919  714  7874/056-32 34 1226 
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دوربیـن مداربستـه










